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Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty poskytuje poradenství politickým 

subjektům, poslancům a sekretariátu Evropského parlamentu v jejich institucionální 

spolupráci a legislativním dialogu s vnitrostátními parlamenty. Zajišťuje podporu pro 

meziparlamentní činnosti, přispívá k provádění ustanovení Smlouvy o meziparlamentní 

spolupráci v EP a poskytuje odbornost v průběhu legislativního cyklu a dalších politických 

kompetencí EP.  

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty představuje znalostní středisko pro 

informace o vnitrostátních parlamentech a poskytuje správě EP informace o osvědčených 

postupech v nich. Reprezentuje Evropský parlament ve správních sítích parlamentní 

spolupráce. Má na starosti vztahy s úředníky, kteří zastupují vnitrostátní parlamenty 

v Bruselu, a udržuje úzké vztahy s jejich parlamentní administrativou.  

mailto:christine.verger@ep.europa.eu
mailto:pekka.nurminen@ep.europa.eu
mailto:patrizia.prode@ep.europa.eu
mailto:michael.alfons@ep.europa.eu
mailto:relnatparl@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Předmluvu připravili místopředsedové EP odpovědní za vztahy s vnitrostátními 

parlamenty 

 

Toto je čtvrtá výroční zpráva o rozvoji vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 

parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy, kterou vydává ředitelství Evropského parlamentu 

pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Poslední výroční zpráva za období 2013/2014 

obsahovala některé události z počátku roku 2014, avšak pro daný rok nebyla vzhledem 

k evropským volbám vydána žádná samostatná zpráva. Tato zpráva se ohlíží za ostatními 

událostmi roku 2014, všemi v roce 2015 a podtrhuje současné trendy meziparlamentní 

spolupráce.  

 

Meziparlamentní spolupráce se neodehrává ve vakuu, ale utváří ji současný politický vývoj. 

Evropská unie v posledních letech čelila a nadále čelí mnoha výzvám. Migrace, hospodářská 

a finanční krize, terorismus, nezaměstnanost mladých, války a nepokoje u našich sousedů 

a změna klimatu nám ukazují, jak jsou naše země navzájem propojené a na sobě závislé a jak 

je někdy ještě pořád obtížné nalézt pro tyto výzvy společná řešení.  

 

Zmíněné výzvy byly v posledních dvou letech ústředním tématem mnoha meziparlamentních 

rozprav. Evropský parlament považuje tyto výměny za „styčné body“ mezi evropskými 

politikami a vnitrostátní politikou, které napomáhají jejich přínosnému prolínání. Jak je 

uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, „jejich cílem je zejména umožnit 

vnitrostátním parlamentům zohledňovat ve vnitrostátních rozpravách evropskou perspektivu 

a Evropskému parlamentu zohledňovat v evropské rozpravě perspektivy vnitrostátní“.  

 

V tomto usnesení z roku 2014 Evropský parlament zdůrazňuje, že cílem meziparlamentní 

spolupráce je „napomáhat k výměně informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními 

parlamenty a Evropským parlamentem s cílem umožnit jim účinnější kontrolu a plnější 

přínos, aniž by byly dotčeny jejich příslušné pravomoci“, „zaručit účinný výkon pravomocí 

parlamentů v záležitostech týkajících se EU“ a „podpořit skutečně evropský parlamentní 

a politický rozměr“.  

 

Tato spolupráce má nyní mnoho různých podob, například konference a setkání, návštěvy 

a videokonference, on-line sítě a databáze. Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty 

se v letech 2014 a 2015 stejně jako v minulosti usilovně snažilo zajistit, aby poslanci 

a zaměstnanci Evropského parlamentu měli k dispozici správné nástroje pro prohloubení své 

spolupráce s vnitrostátními parlamenty. Mezi služby „na míru“, které ředitelství poskytuje, 

patří příprava brífinků a podkladů k nim, organizace setkání a videokonferencí a také správa 

informačních sítí, jako je IPEX a ECPRD nebo nové technologie, například databáze 

„příslušných výborů“ nebo obnovená databáze dokumentů vnitrostátních parlamentů 

„Connect"“.   

 

Jsme hluboce přesvědčeni, že meziparlamentní spolupráce může přispět k budování mostů 

a podpoře společného porozumění v této bouřlivé době. Tato zpráva přitom ukazuje rozsah 

a hloubku, jakých tato spolupráce k dnešnímu dni dosáhla. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

Místopředseda 

 

            
Anneli Jäätteenmäki 

Místopředsedkyně 
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1. Úvod 

 

Tato výroční zpráva navazuje na předchozí zprávy vydané ředitelstvím Evropského 

parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Poukazuje na řadu klíčových událostí 

a trendů v meziparlamentní spolupráci za poslední dva roky a následně podrobněji analyzuje 

institucionální parlamentní spolupráci a meziparlamentní setkání uspořádaná v daném 

období.  

 

Po tomto nástinu situace následují kapitoly o mechanismu včasného varování, neformálním 

politickém dialogu a nástrojích pro výměnu informací a vzájemné kontakty. Podrobné 

statistické informace jsou k dispozici v přílohách. 

 

Předchozí výroční zprávy a také současné novinky, publikace a statistiky jsou k dispozici na 

internetové stránce ředitelství Evropského parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty 

na adrese www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Hlavní události a trendy v meziparlamentní spolupráci 

 

2.1. Evropské volby, nový Evropský parlament a nová Komise 

 

V roce 2014 poznamenaly politické dění v Evropské unii parlamentní volby konané v květnu 

a nástup nové Evropské komise v listopadu. Poprvé obě události spojil postup tzv. 

„Spitzenkandidaten“ (čelní kandidáti politických stran na evropské úrovni), kdy politické 

skupiny ve volebních kampaních navrhovaly kandidáty na post předsedy Evropské komise.  

Pro Evropský parlament byly volby také příležitostí ke zhodnocení a dalšímu rozvoji vztahů 

s vnitrostátními parlamenty. Nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zdůraznil, 

že vztahy Komise s Evropským parlamentem představují zdroj její demokratické legitimity, 

a také oznámil svůj záměr utvářet nová partnerství s vnitrostátními parlamenty.  

 

Evropský parlament stejně jako v roce 2009 využil konce volebního období ke zhodnocení 

stavu meziparlamentní spolupráce a předložení návrhů pro její budoucí rozvoj. Na základě 

zprávy vypracované předsedou výboru Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti Carlem 

Casinim přijal Evropský parlament dne 16. dubna 2014 usnesení o vztazích mezi Evropským 

parlamentem a vnitrostátními parlamenty (2013/2185(INI)). V tomto usnesení Evropský 

parlament vítá opatření, která byla přijata od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost za 

účelem posílení spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem.  

 

V usnesení bylo předloženo několik návrhů na prohloubení tohoto dialogu. Jedná se 

například o užší spolupráci zpravodajů na konkrétních legislativních otázkách nebo 

pravidelné, tematicky strukturované a účelné schůze evropských politických skupin 

a politických stran v rámci meziparlamentní spolupráce v EU. Evropský parlament také 

zdůraznil, že meziparlamentní spolupráce musí neustále směřovat ke shromažďování 

správných osob ve správnou dobu tak, aby rozhodnutí v příslušných oblastech pravomocí 

byla obohacena o přidanou hodnotu skutečného dialogu a patřičné diskuze. Vyjádřil také 

přesvědčení, že Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) by měla zůstat fórem 

pro pravidelnou výměnu názorů, informací a osvědčených postupů týkajících se praktických 

stránek parlamentního dohledu. 

 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Evropský parlament po celé volební období udržoval nepřetržitý dialog s vnitrostátními 

parlamenty a aktivně se účastnil institucionálních meziparlamentních setkání, která pořádaly 

parlamenty členských států EU, jako například Konference předsedů parlamentů EU, jež se 

konala ve Vilniusu v dubnu 2014, nebo plenárního zasedání konference COSAC konaného 

v Aténách v červnu 2014.  

 

I přes přirozený pokles počtu meziparlamentních setkání uspořádaných výbory Evropského 

parlamentu ve volebním období daly příchod velkého počtu nových poslanců, ustavení 

výborů a nabitý politický program na evropské úrovni nový impuls meziparlamentní činnosti 

Evropského parlamentu. V roce 2015 uspořádaly výbory více rozprav s vnitrostátními 

parlamenty než po většinu předchozích let, včetně dalších aktivit, jako byly návštěvy delegací 

nebo videokonference. Tento vývoj je podrobněji popsán v Kapitole 4 o meziparlamentních 

setkáních a podrobné statistiky jsou k dispozici v přílohách.  

 

Pokud jde o Evropskou komisi, „zvláštní partnerství s Evropským parlamentem“ 

představovalo jednu z priorit jejího programu, stejně jako vztahy s vnitrostátními parlamenty. 

V pověřovacích dopisech adresovaných kandidátům na komisaře předseda Komise Jean-

Claude Juncker po svém zvolení v roce 2014 zdůraznil, že „vztah Komise s Evropským 

parlamentem je zdrojem naší demokratické legitimity“. V souvislosti s vnitrostátními 

parlamenty předseda Juncker podtrhl, že by si přál, aby „všichni komisaři usilovali o nové 

partnerství s vnitrostátními parlamenty“.  

 

Komise se za plněním tohoto závazku ohlédla ve svém Pracovním programu na rok 2016 

přijatém dne 27. října 2015, kde uvádí: „[v] uplynulém roce jsme zintenzívnili vztahy 

a dialog Komise s vnitrostátními parlamenty, a to jak prostřednictvím zasedání, tak 

prostřednictvím výměny názorů s parlamentními výbory, tak prostřednictvím nového závazku 

k politickému dialogu o předběžných návrzích“, a oznámila svůj záměr: „v roce 2016 navázat 

dalšími kroky, abychom zajistili, že vnitrostátní parlamenty budou mít při tvorbě evropských 

politik silný hlas“.  

 

2.2. Meziparlamentní spolupráce v otázce správy ekonomických záležitostí 

 

Během posledních dvou let Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty ještě více upevnily 

svůj dialog v oblasti správy ekonomických záležitostí. Na základě závěrů Konference 

předsedů parlamentů Evropské unie z dubna 2015 přijala Meziparlamentní konference na 

téma Stabilita, hospodářská spolupráce a řízení v Evropské unii dne 10. listopadu 2015 svůj 

jednací řád. Tato dohoda o procesních záležitostech by měla Konferenci umožnit, aby se plně 

soustředila na podstatu budoucích politických výzev. 

 

Základní zásady demokratické legitimity a odpovědnosti musí být zaručeny na úrovni, na 

které jsou přijímána a prováděna rozhodnutí, avšak Evropský parlament je dlouhodobě toho 

názoru, že meziparlamentní spolupráce hraje významnou doplňkovou úlohu pro výměnu 

nápadů a osvědčených postupů v oblasti správy ekonomických záležitostí. V tomto kontextu 

je třeba se podívat retrospektivně a podrobněji na vývoj zmíněné spolupráce, přestože sahá do 

dřívější doby, než o jaké pojednává tato publikace.  

 

Souvislosti 

V březnu roku 2011 bezprostředně po hospodářské a finanční krizi uspořádal Hospodářský a 

měnový výbor Evropského parlamentu setkání s poslanci vnitrostátních parlamentů za 

účelem diskuze o jejich prvních zkušenostech s „Evropským semestrem“, ročním cyklem EU 
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pro vedení hospodářské politiky a dohled nad ní, který byl v té době spuštěn. Evropský 

parlament na podnět svého Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost 

a sociální věci a Rozpočtového výboru uspořádal v únoru roku 2012 meziparlamentní setkání 

o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik. V lednu roku 2013 bylo toto 

setkání ještě rozšířeno, přejmenováno na „Evropský parlamentní týden“ a od té doby se koná 

pravidelně na začátku každého roku.  

 

Článek 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii 

(„rozpočtový pakt“) předpokládal organizaci „konference zástupců příslušných výborů 

Evropského parlamentu a zástupců příslušných výborů vnitrostátních parlamentů za účelem 

projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem této smlouvy“. Během 

Konference předsedů parlamentů EU v Nikósii v dubnu 2013 bylo dosaženo dohody na 

provedení ustanovení tohoto článku dotčené smlouvy. Meziparlamentní konference uvedená 

v článku 13 rozpočtového paktu se následně poprvé sešla ve dnech 16. až 17. října 2013 ve 

Vilniusu pod záštitou litevského parlamentu. 

 

Významné milníky roku 2014 

Na organizaci druhé konference na základě článku 13 se podílely Evropský a řecký parlament 

a konala se v Bruselu. Pod názvem „Evropský parlamentní týden“ byla tato konference 

sloučena s meziparlamentním setkáním o evropském semestru, které pořádal Evropský 

parlament. Během Evropského parlamentního týdne se ve dnech 20. až 22. ledna 2014 sešlo 

na 140 poslanců vnitrostátních parlamentů, 60 poslanců Evropského parlamentu a přibližně 

100 úředníků z vnitrostátních parlamentů.  

 

Mezi řečníky na vysoké úrovni se zařadili předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, 

předseda řeckého parlamentu Vangelis Meimarakis, předseda Evropské komise José Manuel 

Barroso, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a předseda německého Spolkového 

sněmu Norbert Lammert. Diskutovaná témata sahala od řešení makroekonomických 

nerovnováh v Evropě a demokratické legitimity ekonomických ozdravných programů až po 

podporu růstu a tvorby pracovních míst v Evropě a posílený rozpočtový dohled 

v hospodářské a měnové unii. 

 

Třetí konferenci uspořádal italský parlament ve dnech 29. až 30. září 2014 v Římě. Delegace 

Evropského parlamentu čítala 14 poslanců a společně jí předsedali místopředseda EP Olli 

Rehn a předseda Hospodářského a měnového výboru Roberto Gualtieri. Rozpravy se 

soustředily na úlohu investic pro podporu růstu, nástroje ekonomické a finanční správy v EU, 

bankovní unii a koordinaci evropských daňových politik se zvláštním zaměřením na digitální 

ekonomiku. Během závěrečného zasedání této akce se diskutovalo o navrhovaném jednacím 

řádu konference.  

 

Významné milníky roku 2015 

V roce 2015 se Evropský parlamentní týden konal ve dnech 3. až 4. února v Evropském 

parlamentu v Bruselu. Akce se zúčastnilo na 70 poslanců Evropského parlamentu 

a 110 poslanců z celé EU, kteří diskutovali o hospodářských, rozpočtových a sociálních 

záležitostech. 

 

V rámci tohoto Evropského parlamentního týdne byly uspořádány dvě akce. První z nich bylo 

meziparlamentní setkání o cyklech evropského semestru 2014 a 2015 v souvislosti 

s přípravami zpráv Evropského parlamentu o prioritách pro příští cyklus semestru na základě 

roční analýzy růstu. Účelem této akce bylo posílit demokratický rozměr rozhodovacího 
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procesu EU a posílit spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem za 

účelem podrobného sledování kroků výkonné moci na vnitrostátní a evropské úrovni v rámci 

cyklu semestru.  

 

Druhou z akcí pak byla Meziparlamentní konference podle článku 13 Smlouvy o stabilitě, 

koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Na organizaci a předsednictví konference 

se podílely litevský a Evropský parlament. Cílem této akce bylo diskutovat o otázkách, které 

vyvstávají v působnosti článku 13 rozpočtového paktu s důrazem na nový plán infrastruktury 

Evropské unie, osvědčené postupy při provádění rozpočtového paktu a sociální rozměr 

hospodářské a měnové unie.  

 

Mezi řečníky během Evropského parlamentního týdne 2015 se zařadili předseda Evropského 

parlamentu Martin Schulz, předsedkyně litevského parlamentu Ināra Mūrniece, předseda 

Evropské komise Jean-Claude Juncker a evropský komisař pro hospodářské a finanční 

záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici. 

 

Podzimní zasedání konference na základě článku 13 uspořádala lucemburská Poslanecká 

sněmovna ve dnech 9. a 10. listopadu v Lucemburku. Delegace Evropského parlamentu čítala 

12 poslanců a vedl ji Roberto Gualtieri, předseda Hospodářského a měnového výboru. 

Rozpravy se zaměřily na sociální rozměr HMU, parlamentní přezkum, spravedlivou daňovou 

soutěž a hospodářský růst. Mezi hlavními řečníky vystoupili předseda lucemburské 

Poslanecké sněmovny Mars Di Bartolomeo, předseda vlády Lucemburska Xavier Bettel 

a také poslanci Evropského parlamentu Alain Lamassoure a Roberto Gualtieri.  

 

Po dlouhých vyjednáváních a v souladu se zásadami přijatými Konferencí předsedů 

parlamentů EU v Římě v dubnu 2015 schválila Meziparlamentní konference v Lucemburku i 

svůj jednací řád. V něm stojí, že „konference se na základě článku 13 Smlouvy o stabilitě, 

koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii bude nazývat „Meziparlamentní konference 

o stabilitě, koordinaci a správě v Evropské unii (...)“. 

 

V souladu s jednacím řádem bude Meziparlamentní konference zajišťovat „rámec pro diskuzi 

a výměnu informací o osvědčených postupech při provádění ustanovení Smlouvy s cílem 

posílit spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem a přispět 

k zajištění demokratické odpovědnosti v oblasti správy ekonomických záležitostí 

a rozpočtové politiky v EU a zejména v HMU s ohledem na sociální rozměr a aniž by byly 

dotčeny pravomoci parlamentů zemí EU.“  

 

Jednací řád také specifikuje, že Meziparlamentní konference se bude scházet „alespoň 

dvakrát ročně v koordinaci s cyklem evropského semestru. V prvním pololetí každého roku 

se bude konat v Bruselu a budou ji společně pořádat a předsedat jí parlament předsednického 

státu a Evropský parlament. V druhém pololetí každého roku ji bude pořádat předsedající 

členský stát EU a předsedat jí bude parlament předsednického státu.“  

 

Změny tohoto jednacího řádu jsou přijímány na základě konsenzu a „musí být v souladu 

s rámcem stanoveným Konferencí předsedů parlamentů EU“. Podle pokynů pro 

meziparlamentní spolupráci, které schválili předsedové vnitrostátních parlamentů 

a Evropského parlamentu v Lisabonu v roce 2008, Konference předsedů „bude dohlížet na 

koordinaci meziparlamentních činností EU“. Bylo tedy obzvlášť důležité, aby Evropský 

parlament do tohoto jednacího řádu začlenil specifický odkaz na rámec stanovený Konferencí 

předsedů. 
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Tato dohoda o procesních záležitostech by měla Konferenci umožnit, aby se plně soustředila 

na podstatu budoucích politických výzev. Důkazem byly tematické rozpravy během první 

Meziparlamentní konference konané po vstupu jednacího řádu v platnost.  17. února 2016 

parlament Nizozemska a Evropský parlament pozvaly vnitrostátní parlamenty na 

Meziparlamentní konferenci o stabilitě, hospodářské spolupráci a řízení v Evropské unii. Dne 

16. února 2016 Evropský parlament také pozval vnitrostátní parlamenty na meziparlamentní 

setkání o cyklech evropského semestru 2015/2016. Obě akce byly součástí Evropského 

parlamentního týdne v roce 2016 a zúčastnilo se jich přibližně 45 poslanců Evropského 

parlamentu, 130 poslanců vnitrostátních parlamentů a 120 doprovázejících úředníků. 

 

Meziparlamentní dialog o hospodářství a souvisejících otázkách pokračoval také mimo 

Evropský parlamentní týden a Meziparlamentní konferenci. Výbory Evropského parlamentu 

v uplynulých dvou letech nadále pořádaly tematické rozpravy se svými protějšky 

z vnitrostátních parlamentů. V září 2014 a 2015 uspořádal Hospodářský a měnový výbor 

výroční výměnu názorů s vnitrostátními parlamenty za účelem diskuze o svém návrhu zprávy 

o evropském semestru. V červnu 2015 Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro daňová 

rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou také vyzval vnitrostátní parlamenty 

k výměně názorů na téma „Agresivní daňové plánování a demokratická kontrola: úloha 

parlamentů“.  

 

2.3. Meziparlamentní spolupráce v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky 

 

Meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) 

a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) je meziparlamentní platforma pro 

rozpravy o zahraniční, bezpečnostní a obranné politice EU. Konference, kterou dvakrát 

ročně pořádá parlament členského státu aktuálně předsedajícího v rámci rotujícího 

předsednictví Rady, a to v úzké spolupráci s Evropským parlamentem, se pravidelně účastní 

na 100 poslanců z celé EU. Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci navíc často 

zve vnitrostátní parlamenty na svá zasedání do Bruselu, čímž doplňuje meziparlamentní 

dialog v této klíčové oblasti politiky. 

 

V roce 2014 se konala čtvrtá a pátá Meziparlamentní konference pro SZBP/SBOP v Aténách 

(3. až 4. dubna) a v Římě (5. až 7. listopadu). V roce 2015 se konaly šestá a sedmá 

Meziparlamentní konference v Rize (od 4. do 6. března) a v Lucemburku (od 5. do 6. září). 

Delegaci Evropského parlamentu předsedal Elmar Brok, předseda Výboru pro zahraniční 

věci. 

 

Významné milníky roku 2014 

Rozpravy v Aténách se soustředily na Východní partnerství se zvláštním zaměřením na 

ukrajinskou krizi, jižní sousedství (Sýrie, Egypt a Blízký východ) a na kroky navazující na 

Evropskou radu pro obranu v roce 2013, zejména na její námořní rozměr a úlohu parlamentů 

v šíření vojenských sil v rámci SBOP. Byly uspořádány tři semináře na téma „Strategie EU 

pro námořní bezpečnost, námořní rozměr SBOP“, „Vývoj na Blízkém východě“ 

a „Rozmisťování vojenských sil v rámci SBOP, parlamentní rozhodovací procesy a postupy“. 

 

Pátá konference v Římě se jako první konala po evropských volbách v roce 2014 za účasti 

nové Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

a místopředsedkyně Evropské komise paní Federiky Mogheriniové. Rozpravy se týkaly 

zejména Ukrajiny, Sýrie a Iráku, Blízkého východu, Libye, bojových skupin EU, vztahů EU 

a Afriky a západního Balkánu. Tři specializované semináře se zaměřily na „Budoucnost 
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bojových skupin EU“, „Vztahy EU a Afriky“ a „Regionální stabilitu a rozšiřování západního 

Balkánu“.  

 

V Římě dokončila Meziparlamentní konference revizi svého fungování. Ta byla zahájena na 

základě rozhodnutí Konference předsedů parlamentů EU a závěrů první Meziparlamentní 

konference konané v roce 2012. Bylo rozhodnuto, že Meziparlamentní konference bude 

nadále pořádána v souladu se stávajícím jednacím řádem a že je třeba se zaměřit na 

zlepšování osvědčených postupů pro vedení Meziparlamentní konference. Byl schválen 

dokument „Osvědčené postupy“, který poskytl dodatečné pokyny pro provádění jednacího 

řádu a navíc potvrdil klíčovou úlohu Evropského parlamentu v Meziparlamentní konferenci. 

Konference předsedů parlamentů EU v dubnu 2015 na svém zasedání v Římě závěry této 

revize uvítala. 

 

Významné milníky roku 2015 

Na svém zasedání v Rize se mezi hlavní diskutovaná témata Meziparlamentní konference 

zařadily boj proti mezinárodnímu terorismu a radikalizaci, situace na Ukrajině, evropské 

sousedství (Východní partnerství / summit v Rize a jižní sousedství / Středomoří a Blízký 

východ) a SBOP, a zejména zasedání Evropské rady pro obranu v červnu 2015. Ústředními 

tématy čtyř specializovaných seminářů byly „Summit v Rize – nové vymezení Východního 

partnerství“, „Evropská reakce na nestabilitu a hrozby v jižním Středomoří a na Blízkém 

východě“, „Hybridní válka – nová bezpečnostní výzva pro Evropu“ a „Výzvy a řešení pro 

rozmisťování bojových skupin EU“. 

 

Rozpravám na Konferenci v Lucemburku v září 2015 dominovaly otázky migrace, situace 

v oblastech evropského sousedství, přezkum evropské politiky sousedství, bezpečnostní 

strategie a obrany EU a dopad změny klimatu na bezpečnost. První plenární zasedání 

o evropské politice sousedství a prioritách a strategiích v oblasti SZBP/SBOP se zabývalo 

zejména otázkami migrace a nedávnými událostmi v evropském sousedství. Řešily se 

i ostatní záležitosti v oblasti SZBP/SBOP, včetně přípravy nové globální strategie pro 

zahraniční a bezpečnostní politiku, v souvislosti s níž vysoká představitelka zdůraznila, že by 

uvítala zapojení vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu. Druhé plenární zasedání 

se zaměřilo na změnu klimatu v rámci bezpečnosti. Byly uspořádány tři souběžné semináře, 

které se zabývaly funkčnějším řízením migračních toků, posílením civilních misí SBOP 

a kroků navazujících na závěry Evropské rady pro bezpečnost v červnu 2015. 

 

V návaznosti na výzvu vysoké představitelky k předkládání nápadů a návrhů na novou 

globální strategii EU napsal po konferenci předseda delegace lucemburské Poslanecké 

sněmovny všem vnitrostátním parlamentům a požádal je o příspěvky. Lucemburská 

Poslanecká sněmovna tyto příspěvky sebrala a předala je vysoké představitelce v prosinci 

2015. 

 

Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci kromě zasedání Meziparlamentní 

konference často zve své protějšky z vnitrostátních parlamentů do Bruselu. V prosinci 2014 

tak uspořádal meziparlamentní setkání na téma „Program vnějších činností EU – západní 

Balkán“. Setkání konané v květnu 2015 se soustředilo na „Přezkum evropské politiky 

sousedství – výhled na Evropskou radu pro bezpečnost v červnu 2015“ a v listopadu 2015 

diskutovali poslanci vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu na téma „Zástupná 

válka v regionu Blízkého východu a severní Afriky a návazné kroky po červnovém zasedání 

Evropské rady pro obranu, včetně globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku“. 
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2.4. Vnitrostátní parlamenty v evropském kontextu 

 

Vnitrostátní parlamenty v posledních letech navrhly mnohá zlepšení pro výkon svých výsad 

a vyvolaly diskuzi o vytvoření nových nástrojů zaměřených na zapojení vnitrostátních 

parlamentů do rozhodovacího procesu EU. Evropský parlament také předložil návrh na 

spolupráci při provádění právních předpisů EU.  

 

Konkrétnější návrhy předložily komory, které jsou v této oblasti aktivnější, a sice dánský 

parlament, nizozemská Druhá komora a Sněmovna lordů Spojeného království. Tyto návrhy 

zahrnovaly efektivnější využívání kontrol subsidiarity, a to zlepšením postupu „žluté karty“ 

(mimo jiné prodloužením lhůty z 8 na 12 týdnů a doplněním kontroly proporcionality), 

prozkoumáním tzv. „zelené karty“, která by vnitrostátním parlamentům umožnila předkládat 

návrhy legislativních iniciativ, a zabezpečením úlohy vnitrostátních parlamentů v souvislosti 

s ročním pracovním programem Komise.  

 

O těchto návrzích se poprvé diskutovalo během neformálních klastrů nebo pracovních 

skupin, do nichž iniciátoři přizvali ostatní vnitrostátní parlamenty za účelem prozkoumání 

možného vývoje. Litevské a lucemburské předsednictví konference COSAC reagovalo 

kladně na žádost zabývat se těmito otázkami v pololetních zprávách konference COSAC 

a uspořádat důkladné výměny názorů v této oblasti během zasedání této konference (viz 

kapitola 3.1). 

 

Kromě těchto vlastních iniciativ vnitrostátních parlamentů adresoval premiér Spojeného 

království David Cameron v listopadu roku 2015 dopis předsedovi Evropské rady Donaldu 

Tuskovi, ve kterém vymezil oblasti, u nichž požaduje reformy. Ministerský předseda 

Spojeného království ve svém dopise navrhl „nové uspořádání, v němž mohou vnitrostátní 

parlamenty společným úsilím zastavit nechtěné legislativní návrhy“ – tento postup je často 

označován jako „udělení červené karty“. Evropská rada během svého zasedání ve dnech 18. 

až 19. února 2016 schválila soubor opatření a mezi nimi mimo jiné i mechanismus pro 

případy, kdy „odůvodněná stanoviska“ vnitrostátních parlamentů „k nedodržení zásady 

subsidiarity v návrhu legislativního aktu Unie zaslaná ve lhůtě 12 týdnů od postoupení 

uvedeného návrhu představují více než 55 % hlasů přidělených“ těmto parlamentům. Tato 

opatření „nabudou účinku v den, kdy vláda Spojeného království oznámí generálnímu 

tajemníkovi Rady, že se Spojené království rozhodlo zůstat členem Evropské unie“.  

 

Význam stávajícího rámce Smlouvy a institucionální rovnováha 

Z pohledu Evropského parlamentu může meziparlamentní spolupráce přispět k produktivní 

výměně informací, společnému zkoumání různých problematik, vzájemně prospěšnému 

dialogu a hladšímu provádění právních předpisů EU do vnitrostátního práva. Evropský 

parlament vyjádřil, že je připravený prozkoumat cesty pro další rozvoj nástrojů, které jsou 

v současné době platné pro provádění Protokolu č. 1 a 2 Lisabonské smlouvy, a pro 

prohloubení dialogu mezi vnitrostátními parlamenty a orgány EU za předpokladu, že se tak 

stane v rámci stávajících ustanovení Smlouvy a celkové institucionální rovnováhy na úrovni 

EU. 

 

Návrh Evropského parlamentu na spolupráci při provádění právních předpisů EU 

V zájmu lepšího zapojení vnitrostátních parlamentů do diskuze o kontrole a hodnocení 

právních předpisů EU usiloval Evropský parlament o vytvoření nové formy spolupráce. 

Doufá ve společné úsilí na dosažení informovanějšího posouzení skutečnosti, zda jsou právní 

předpisy EU řádně uváděny do praxe a do jaké míry přinášejí kýžené výsledky pro občany, 



 

- 12 - 

a to jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. V červnu roku 2014 napsal předseda 

Evropského parlamentu svým protějškům ve vnitrostátních parlamentech a konzultoval 

s nimi návrhy na změnu stávajících právních předpisů EU, které byly obsaženy v pracovním 

programu Evropské komise pro rok 2014. Na první dopis navázaly dopisy generálního 

tajemníka Evropského parlamentu v březnu a prosinci roku 2015 v souvislosti s pracovními 

programy Evropské komise na roky 2015 a 2016.  

 

Informace poskytnuté v tomto rámci by měly přispět k přípravě „hodnocení provádění“, která 

se poskytují příslušným výborům Evropského parlamentu před jejich zvažováním dotčeného 

nového legislativního návrhu. Odkazuje se také na další informace od vnitrostátních 

parlamentů o provádění, uplatňování nebo účinnosti právních předpisů EU, které by mohly 

Evropskému parlamentu pomoci vydávat podrobnější „evropská hodnocení provádění“. Tyto 

briefingy vypracovávané pro poslance a výbory Evropského parlamentu jsou vnitrostátním 

parlamentům a veřejnosti zpřístupněny na internetové stránce Evropského parlamentu. 

 

Evropský parlament si je vědom rozdílů ve vnitrostátních ústavních rámcích a skutečnosti, že 

ne všechny vnitrostátní parlamenty provádějí kontrolní a hodnotící činnosti. Je však nadále 

přesvědčen, že sdílení informací o provádění a účinnosti právních předpisů EU může 

poskytnout nedocenitelnou podporu při rozhodování o tom, jak lze právní předpisy EU 

vylepšit. Z těchto důvodů má Evropský parlament v plánu stanovit neformální rámec, který 

by umožnil tyto informace sdílet různými způsoby, např. prostřednictvím bilaterálních 

kontaktů a studijních návštěv. 

 

Tato iniciativa představuje velmi jasný způsob, jak zlepšit meziparlamentní 

a meziadministrativní spolupráci, a jejím cílem je posílit komunikační kanály. Při svém 

představení na zasedání generálních tajemníků parlamentů EU v Římě v březnu roku 2015 

byla tato myšlenka kladně přijata. Konference COSAC tuto myšlenku uvítala ve svém LIII. 

příspěvku, který přijala na zasedání v Rize v červnu 2015. Uvádí v něm, že „parlamenty 

obecně vyjádřily svou ochotu k výměně osvědčených postupů a ke sdílení myšlenek ohledně 

parlamentního dohledu v oblasti přijímání, provádění a vymáhání právních předpisů EU 

spolu s Evropským parlamentem, a zároveň zdůrazňuje stanovisko některých vnitrostátních 

parlamentů, že tento dohled spadá do pravomocí výkonné moci nebo Evropské komise“. Byla 

také zmíněna ochota posílit spolupráci s Evropským parlamentem ve věci vybraných 

legislativních spisů s explicitním odkazem na zlepšení „spolupráce mezi zpravodaji 

Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů“. 

 

Hlubší evropská integrace: Cesta vpřed 

Na svém setkání v Římě dne 14. září 2015 předsedové italské Poslanecké sněmovny, 

francouzského Národního shromáždění, německého Spolkového sněmu a lucemburské 

Poslanecké sněmovny uvedli, že jsou přesvědčeni o nutnosti dát evropské integraci nový 

impulz.  

 

Tito čtyři předsedové parlamentů podepsali prohlášení s názvem „Hlubší evropská integrace: 

Cesta vpřed“, v němž zdůraznili, že pro reakci na výzvy, jimž čelíme uvnitř i zvenčí, je 

zapotřebí většího, a ne menšího evropského rozměru. Prohlášení uvádí, že „je zapotřebí větší 

politická integrace“, že „je nutné posílení evropské hospodářské a měnové unie (HMU) a také 

jejího sociálního rozměru“ a že je třeba „být věrnější vizi otců zakladatelů“. 

 

Prohlášení v následujících měsících podepsalo i několik dalších předsedů vnitrostátních 

parlamentů a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz tuto iniciativu ocenil. V době 
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vzniku této publikace se očekává, že se prohlášení bude projednávat na Konferenci předsedů 

parlamentů EU v roce 2016 v Lucemburku. 

 

 

3. Institucionální parlamentní spolupráce 

 

3.1. Konference výborů pro záležitosti Unie (COSAC) 

 

Konference výborů pro záležitosti Unie (COSAC) byla zřízena v listopadu roku 1989 v Paříži. 

Je výjimečná tím, že se jedná o jediné meziparlamentní fórum zakotvené ve Smlouvách 

(Protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii). Vedení, určování směru 

a práce konference COSAC je záležitostí vnitrostátního parlamentu členského státu, který 

právě zastává předsednictví Rady. Ten má k dispozici podporu předsednické trojky, jejímž je 

Evropský parlament stálým členem, a může využívat i organizační podporu malého 

sekretariátu, který zajišťuje Evropský parlament a který je veden úředníkem přiděleným 

z vnitrostátního parlamentu („stálý člen“).   

 

V roce 2014 a 2015 byla opakovaně potvrzována meziparlamentní povaha rozprav 

konference COSAC, jelikož k nim v roli klíčových řečníků bylo přizváváno více členů 

parlamentů a méně představitelů vnitrostátní a evropské výkonné moci. Evropský parlament 

jako člen „trojky“ v rámci konference COSAC (parlamenty předchozí, současné a budoucí 

předsednické země spolu s Evropským parlamentem) tento vývoj hájil a podporoval. Je třeba 

poznamenat, že všechna předsednictví usilovala nejen o posílení vyrovnané volby témat 

a klíčových řečníků, ale také složení panelů a způsobu vedení diskuzí. Delegáti se mohli 

zúčastnit a diskutovat během různých doprovodných akcí, například prostřednictvím tzv. 

postupu „catch the eye“ pro živější výměny nebo během dodatečných prezentací iniciativ 

vnitrostátních parlamentů. 

 

Volba témat poukázala na ochotu předsednictví prosadit konference COSAC jako fórum pro 

otevřené a inkluzivní debaty o nejvýznamnějších událostech v EU a na mezinárodní scéně. 

Významné body programu představovaly zahraniční politika EU a politika sousedství, 

obchodní, energetická a hospodářská politika, a to s jasným cílem přispět k diskuzím dalších 

specializovaných meziparlamentních konferencí prostřednictvím vyvážené interakce, která 

plně respektuje příslušné mandáty, a zabrání tak neproduktivnímu překrývání nebo 

konkurenci. Program ovlivnily také evropské volby v roce 2014 a páté výročí vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost. 

 

V souladu s nedávno zavedenou tradicí se delegace Evropského parlamentu intenzivněji 

zapojila do práce konference COSAC: v průběhu řeckého, italského, lotyšského 

a lucemburského předsednictví bylo deset poslanců Evropského parlamentu – 

místopředsedové, předsedové výborů a zpravodajové – pozváno, aby promluvili během 

konference COSAC jako klíčoví řečníci, a dva poslanci Evropského parlamentu byli pozváni 

jako „hlavní respondenti“. Jejich vstupy a příspěvky do následných rozprav poskytly 

hodnotné vhledy do postojů Evropského parlamentu k tématům sahajícím od krize na 

Ukrajině, politiky EU ve Středomoří a východní Evropě až po energetickou a obchodní 

politiku EU nebo přezkum strategie Evropa 2020. 

 

Poslanci Evropského parlamentu se také jako klíčoví řečníci zapojili do témat institucionální 

povahy, jako např. vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, 

demokratická legitimita a vůdčí postavení Evropy, budoucnost nadnárodní demokracie pět let 
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po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, víceletý pracovní program Evropské komise 

a úloha parlamentů. Tématům na programu plenárních zasedání se také často věnovaly 

pololetní zprávy, do nichž přispívají všechny vnitrostátní parlamenty, a výstup těchto zpráv 

byl řádně zohledněn ve schváleném příspěvku a schválených závěrech. 

 

Delegace různých vnitrostátních parlamentů Evropský parlament při mnoha příležitostech 

ocenily a poděkovaly mu za jeho neustálou a aktivní podporu makroregionální integrace, za 

to, jak rozhodně přispěl k významnému vylepšení a dosažení konečné dohody o balíčku 

soudržnosti pro období 2014 až 2020, i za jeho usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci na 

Ukrajině. Kromě toho byla úloha Evropského parlamentu při kontrole agentur EU uznána 

v LII. příspěvku. 

 

V minulých letech se také upevnil trend informovat konferenci COSAC prostřednictvím 

úředních dopisů nebo krátkých vytoupení o výsledku společných zasedání zástupců výborů 

pro záležitosti EU určitého počtu vnitrostátních parlamentů, která se konají před každým 

plenárním zasedáním konference COSAC1. Jejich příspěvek byl uvítán a při řadě příležitostí 

přispěl k volbě témat na programu.   

 

Konference COSAC pohotově reagovala na významné události na mezinárodní scéně 

a přijala různá prohlášení o situaci na Ukrajině. Prohlášení LIII. plenárního zasedání 

konference COSAC o nedávných zákazech vstupu ze strany Ruské federace pro politiky 

a úředníky EU nejprve předložil Ramón Luis Valcárcel Siso, místopředseda Evropského 

parlamentu, a následně bylo dále pozměněno a jednomyslně schváleno na plenárním 

zasedání. 

 

Kromě podrobných výměn názorů o klíčových událostech v záležitostech EU se konference 

COSAC zabývala i svou úlohou v praktickém posilování zapojení vnitrostátních parlamentů 

do rozhodovacího procesu EU. Stalo se tak na podnět předsednictví konference COSAC nebo 

v reakci na žádosti mnoha komor a výsledek debaty byl zahrnut do přijatých příspěvků 

a závěrů.  

 

Konference COSAC zajistila vhodnou platformu pro krátké představení různých názorů 

a návrhů vnitrostátních parlamentů:  

 zpráva výboru pro evropské záležitosti dánského parlamentu „23 doporučení pro 

posílení úlohy vnitrostátních parlamentů v měnící se evropské správě“ (LI. zasedání 

předsedů), 

 zpráva „Napřed v Evropě“ o tom, jak by nizozemská Druhá komora a parlamenty 

členských států mohly více ovlivňovat rozhodovací proces v Evropě (LI. plenární 

zasedání),  

 zpráva Sněmovny lordů Spojeného království o úloze vnitrostátních parlamentů 

v Evropské unii (LII. plenární zasedání),  

 zlepšování postupu „udělení žluté karty“, zaměření se na tzv. „zelenou kartu“ 

(posílený politický dialog) a zabezpečení úlohy vnitrostátních parlamentů 

v souvislosti s ročním pracovním programem Komise byly významným bodem jak 

konference COSAC, tak neformálních setkání meziparlamentních klastrů. Výjimečně 

                                                 
1 Země Visegrádské skupiny (Maďarsko, Česká republika, Polsko a Slovensko), „Parlamentní konference zemí 

Baltského moře“ (Estonsko, Lotyšsko, Litva a Polsko), slovinský Državni zbor a chorvatský Hrvatski sabor 

nebo Zasedání předsedů výborů pro záležitosti Evropské unie parlamentů zemí jižní EU. 



 

- 15 - 

byl výstup z těchto neformálních setkání představen během zasedání konference 

COSAC.  

 

Seznam témat a klíčových řečníků všech zasedání konference COSAC v letech 2014 a 2015 

naleznete v příloze I. 

 

„Zelená karta“ 

Na základě návrhu předsedy Zvláštního výboru pro EU Sněmovny lordů Spojeného 

království vznikla „zelená karta“ s cílem požadovat novou legislativní činnost nebo pozměnit 

či zrušit stávající právní předpis, včetně aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů.  

 

Během rozprav konference COSAC zazněly výhrady týkající se kompatibility „zelené karty“ 

se Smlouvou, jejího provádění do vnitrostátního práva a jejího dopadu na institucionální 

rovnováhu. Na základě pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu, které byly 

jednomyslně přijaty, uvádí příspěvek LIII. konference COSAC „zelenou kartu“ jako „novou 

posílenou formu politického dialogu“ a zdůrazňuje, že je třeba, aby „zelená karta“ byla 

v souladu se stávajícími ustanoveními Smlouvy a interinstitucionální rovnováhou pravomocí. 

 

Sněmovna lordů představila první návrh na zelenou kartu o plýtvání potravinami, kterou 

podepsalo 16 ze 41 předsedů evropských výborů ve vnitrostátních parlamentech a byla dne 

22. července 2015 předložena Evropské komisi. Komise vzala na vědomí výzvu přijmout 

strategičtější přístup ke snižování plýtvání potravinami a zavázala se věnovat zvláštní 

pozornost návrhům parlamentů. 

 

Od té doby předložily návrhy na zelenou kartu francouzské Národní shromáždění (o zdanění 

nadnárodních společností) a litevský parlament (o změně směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách).  

 

Úvahy o rozsahu působnosti a postupu „zelené karty“ pokračovaly v rámci pracovní skupiny 

konference COSAC zřízené pod lucemburským předsednictvím COSAC. Práce této skupiny 

potvrdila širokou podporu tomuto nezávaznému způsobu posíleného a koordinovaného 

politického dialogu. V případě procesních záležitostí panovala shoda postupovat flexibilně 

bez podrývání práva Komise na legislativní podnět a za plného dodržování stávajících 

ustanovení Smluv a interinstitucionální rovnováhy pravomocí. 

 

Zlepšení postupu tzv. žluté karty 

Závěry Konference předsedů parlamentů EU v roce 2014 pověřily konferenci COSAC 

úkolem zabývat se možnostmi pro účinnější využití kontrol subsidiarity. Výsledek setkání 

neformálních meziparlamentních klastrů a zjištění pololetních zpráv konference COSAC 

poskytly konferenci COSAC rozsáhlé podklady pro to, jak zlepšit stávající postup 

subsidiarity. Hlavní tři zmiňované návrhy byly tyto: zabývat se prodloužením osmitýdenní 

lhůty, vypracovat neformální pokyny pro posouzení dodržení zásady subsidiarity a pro 

vypracování odůvodněného stanoviska a zlepšit také včasnost a kvalitu odpovědí Evropské 

komise. 

 

Konference COSAC vyzvala parlamenty k úzké spolupráci na vypracování dobrovolného 

a nezávazného souboru osvědčených postupů a pokynů pro kontrolu subsidiarity v rámci 

konference COSAC. V tomto ohledu pracovní komise konference COSAC pro posílení 

politického dialogu zavedením „zelené karty“ a zlepšením postupu odůvodněného stanoviska 

(„žlutá karta“) navrhla, že odůvodněná stanoviska by měla uvádět legislativní návrh, na 
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který odkazují, jasně uvádět, že text je odůvodněným stanoviskem, zahrnout překlad nebo 

shrnutí textu v angličtině a francouzštině, shrnutí argumentů, právní základ a motivaci.  

 

Konference COSAC vyzvala Komisi, aby z osmitýdenní lhůty pro kontrolu subsidiarity 

v souladu se Smlouvami vyňala období institucionálních prázdnin v institucích EU 

a přestávku od poloviny prosince do Nového roku. Komise byla také vyzvána, aby 

pokračovala ve svém úsilí na zajištění kvalitnějších a včasnějších odpovědí na odůvodněná 

stanoviska. 

 

3.2. Konference předsedů parlamentů EU (EUSC) 

 

Konference předsedů parlamentů EU je řídicím orgánem meziparlamentní spolupráce. 

Schází se na jaře každého roku v zemi, která předsedala Radě EU v druhém pololetí 

předchozího roku. Před zasedáním EUSC se vždy koná přípravná schůzka generálních 

tajemníků parlamentů zúčastněných zemí. 

 

Významné milníky roku 2014 

Konferenci předsedů parlamentů EU v roce 2014 pořádal litevský parlament a konala se ve 

dnech 6.–8. dubna ve Vilniusu. Zaměřila se zejména na meziparlamentní spolupráci se 

zeměmi Východního partnerství. Na zasedání byli pozváni zástupci zemí Východního 

partnerství.  

 

Předsedové parlamentů vyjádřili hluboké znepokojení nad ukrajinskou krizí a nelegální anexí 

Krymu a podpořili svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny. Uvítali podpis 

politických ustanovení dohody o přidružení mezi Ukrajinou a EU v naději, že zbývající 

ustanovení budou podepsána v dohledné době. Předsedové parlamentů dále zdůraznili 

strategický význam evropské politiky sousedství včetně zemí Východního partnerství pro EU 

a širší evropský region. 

 

Předsedové parlamentů rovněž vedli rozpravu o úloze vnitrostátních parlamentů při řešení 

hospodářské a finanční krize a vyjádřili znepokojení nad značným počtem nezaměstnaných v 

EU, zejména nad vysokou mírou nezaměstnanosti mezi mladými lidmi.  

 

Při rekapitulaci pěti let od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost předsedové parlamentů 

uvítali větší zapojení vnitrostátních parlamentů do legislativního procesu EU a konstatovali, 

že vnitrostátní parlamenty stále aktivněji využívají svého práva vydat odůvodněné 

stanovisko. Zdůraznili však, že je třeba vyvinout větší úsilí o konstruktivnější zapojení 

vnitrostátních parlamentů do legislativního procesu Unie, které by umožnilo vnitrostátním 

parlamentům pozitivně utvářet právní předpisy EU. V této souvislosti podpořili iniciativu 

politického dialogu, kterou v roce 2006 zahájil předseda Evropské komise Barroso, a vyzvali 

novou Komisi, aby v ní pokračovala.  

 

Pokud jde o meziparlamentní spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, předsedové 

Parlamentu se vyjádřili k výsledkům dosaženým v rámci stockholmského víceletého 

programu s uznáním a byli toho názoru, že nové strategické pokyny tuto oblast posílí. 

Zdůraznili potřebu podpořit plné provádění společné přistěhovalecké politiky a operací na 

vnějších hranicích EU, které mají za cíl usilovat o záchranu životů na moři a současně 

bojovat proti obchodování s lidmi, a podporovat zásady solidarity a spravedlivého sdílení 

odpovědnosti členskými státy.  
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Významné milníky roku 2015 

Konference předsedů parlamentů v EU zasedala v Římě ve dnech 19.–21. dubna 2015. 

Rozpravy v rámci tohoto zasedání pořádaného italským parlamentem se zaměřily na růst, 

základní práva, úlohu parlamentů Unie při sjednávání mezinárodních smluv a posílení 

politického dialogu. Předsedové parlamentů schválili základní principy meziparlamentní 

konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě ekonomických záležitostí v EU 

(článek 13 Konference, viz kapitola 2.2).  

 

Převažujícím tématem byla hospodářská krize, i když předsedové parlamentů uznali, že 

evropské hospodářství vykazuje určité známky oživení. Při projednávání opatření k řešení 

problémů se shodli na potřebě zavádět inovativní řešení, která by dokázala překonat 

strukturální nedostatky a současně co nejlépe využít specifických hospodářských a sociálních 

vlastností EU. Uvítali proto nové iniciativy orgánů EU, zejména Investiční plán pro Evropu a 

balíček návrhů pro vytvoření energetické unie.  

 

Během rozpravy o základních právech předsedové parlamentů zdůraznili, že EU představuje 

záchytný bod v oblasti ochrany těchto práv. Uznali potřebu ráznějších a přísnějších postupů 

pro sledování úrovně ochrany základních práv v členských státech. Předsedové parlamentů 

rovněž zdůraznili, že je důležité přijmout odpovídající právní rámec na ochranu práv 

národnostních menšin a dalších menšin, jako jsou např. Romové. Předsedové parlamentů se 

zvláštním zájmem sledovali přípravy programu pro migraci. S ohledem na humanitární 

tragédie, k nimž dochází v poslední době ve Středomoří, očekávali, že Komise projeví 

nejvyšší možnou míru ambicí a předloží společná evropská řešení vycházející z ducha 

solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Kromě toho předsedové parlamentů 

podepsali prohlášení nazvané Posílení záchranných operacích ve Středomoří.  

 

Předsedové parlamentů také zdůraznili důležitou úlohu, kterou parlamenty EU mohou sehrát 

při sjednávání v současnosti navrhovaných obchodních dohod, a v této souvislosti uvítali 

rozhodnutí Rady umožnit Komisi, aby poprvé v historii zveřejnila své mandáty k 

vyjednávání. Vyjádřili ocenění rozhodnému závazku Evropského parlamentu aktivovat a 

použít nové pravomoci, které mu svěřuje Lisabonská smlouva. Předsedové parlamentů znovu 

potvrdili, že vnitrostátní parlamenty musí mít možnost vykonávat konkrétní pravomoci ve 

vztahu k co největšímu počtu dohod o volném obchodu. Obecně by přitom měly mít větší 

přístup k informacím souvisejícím s probíhajícími jednáními, aby tak mohly samy vyjadřovat 

svůj názor už během jednání a aby se jejich pravomoci neomezovaly pouze na proces 

ratifikace. 

 

Předsedové parlamentů konstatovali, že ačkoli to není výslovně stanoveno ve Smlouvách, 

hlavní kanál interakce mezi vnitrostátními parlamenty a orgány EU v současnosti představuje 

politický dialog. Předsedové parlamentů vyzvali Evropskou komisi, aby zrychlila a 

zkvalitnila svou reakci na příspěvky, které dostává od vnitrostátních parlamentů, a uvítali 

iniciativy nové Evropské komise, zejména závazek evropských komisařů ke zvýšení počtu 

setkání s vnitrostátními parlamenty. V této souvislosti předseda Evropského parlamentu 

Martin Schulz navrhl změnu závěrů zasedání, která byla přijata a jež uvádí, že „předsedové 

parlamentů jsou připraveni posilovat politický dialog mezi vnitrostátními parlamenty a 

Evropským parlamentem a zlepšovat spolupráci mezi zpravodaji Evropského parlamentu a 

vnitrostátních parlamentů“. 

 

Předseda Evropského parlamentu se také účastnil jednání o zásadách jednacího řádu 

Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě ekonomických 
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záležitostí v Evropské unii a v řadě případů se stal prostředníkem při dosažení spravedlivého 

a vyváženého kompromisu.  

 

 

4. Meziparlamentní setkání 

 

4.1. Meziparlamentní setkání – přesněji zaměřené diskuze mezi odborníky 

 

V letech 2014 a 2015 jsme byli v Evropském parlamentu svědky pokračujícího trendu 

menších a přesněji zaměřených meziparlamentních rozprav. Většina setkání pořádaných 

Evropským parlamentem má nyní podobu meziparlamentních setkání výborů, která jsou 

pořádána na základě iniciativy jednoho nebo více výborů Evropského parlamentu s podporou 

ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Vnitrostátní parlamenty bývají také občas 

přizvány k projednávání konkrétního tématu na programu řádného zasedání určitého výboru.  

 

Vzhledem k volbám do Evropského parlamentu bylo v roce 2014 uspořádáno jen šest 

oficiálních meziparlamentních setkání v Evropském parlamentu. Tři z těchto setkání se 

pořádají každý rok – např. Evropský parlamentní týden, už tradiční setkání Výboru 

Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví u příležitosti oslavy Mezinárodního 

dne žen a každoroční výměna názorů Hospodářského a měnového výboru Evropského 

parlamentu s vnitrostátními parlamenty k návrhu zprávy o cyklu evropského semestru, která 

probíhá během řádného zasedání výboru.  

 

Kromě toho v únoru 2014 Miguel Ángel Martínez a Othmar Karas, tehdejší místopředsedové 

Evropského parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty, uspořádali parlamentní 

fórum na téma Parlamenty EU v rámci globální správy a řízení a v březnu 2014 uspořádal 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci společné setkání výborů se svým 

protějškem z řeckého parlamentu o budoucích prioritách v této oblasti politiky. V prosinci 

2014 pozval Výbor pro zahraniční věci poslance vnitrostátních parlamentů k rozpravě na 

téma Program vnější akce EU na západním Balkáně. 

 

Výbory Evropského parlamentu ustavené po volbách zintenzivnily v roce 2015 svou 

meziparlamentní spolupráci a uspořádaly v tomto roce šestnáct setkání s vnitrostátními 

parlamenty. Jedná se od roku 2013, kdy bylo uspořádáno sedmnáct setkání, o druhý nejvyšší 

počet těchto setkání, což je známkou toho, jaký význam Evropský parlament přikládá dialogu 

se svými vnitrostátními protějšky.  

 

Kromě zavedených setkání, která jsme už zmínili, uspořádalo rozpravy s vnitrostátními 

parlamenty poprvé po mnoha letech i několik výborů, jako například v říjnu Výbor pro 

dopravu a cestovní ruch (Transevropské dopravní sítě (TEN-T) včetně přeshraničních 

propojení) nebo v prosinci Výbor pro kulturu a vzdělávání (Vzdělávání a politika mládeže).  

 

Stejně jako v předchozích letech byl největším setkáním s vnitrostátními parlamenty 

členských států EU, která se konala na půdě Evropského parlamentu v Bruselu v roce 2015, 

Evropský parlamentní týden, kterého se zúčastnilo 112 poslanců parlamentů členských států 

EU; podrobnější popis je uveden v kapitole 2.2 této zprávy. Z hlediska účasti poslanců 

vnitrostátních parlamentů následovalo v březnu setkání pořádané Výborem pro životní 

prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, kde se jednalo o pařížské konferenci o změně 

klimatu (Od pařížské konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu do 

roku 2015:  Plán dosažení inovativní nízkouhlíkové Evropy efektivně využívající zdroje), 
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kterého se zúčastnilo 47 poslanců vnitrostátních parlamentů a 44 poslanců Evropského 

parlamentu, v červnu proběhla výměna názorů pořádaná Zvláštním výborem pro daňová 

rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (Agresivní daňové 

plánování a demokratická kontrola: úloha parlamentů), kterého se zúčastnilo 39 poslanců 

vnitrostátních parlamentů a 42 poslanců Evropského parlamentu, a v září se konalo setkání 

pořádané Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na téma Migrace (v 

souvislosti se situací ve Středomoří a potřebou holistického přístupu), kterého se zúčastnilo 

37 poslanců vnitrostátních parlamentů a 47 poslanců Evropského parlamentu. 

 

Další více specializovaná setkání pro užší cílovou skupinu zahrnovala pracovní setkání 

Výboru pro právní záležitosti na téma Přeshraniční činnosti v EU, které se konalo v únoru, 

slyšení v Petičním výboru nazvané Petiční právo, které se konalo v červnu, a 

meziparlamentní setkání výborů, které v říjnu uspořádal Výbor pro rozvoj na téma Nesplněné 

rozvojové cíle tisíciletí a plnění nově schválených cílů trvale udržitelného rozvoje. 

 

Celkem se setkání s vnitrostátními parlamenty na půdě Evropského parlamentu v Bruselu v 

roce 2014 zúčastnilo 279 poslanců Evropského parlamentu a 296 poslanců vnitrostátních 

parlamentů a v roce 2015 to bylo 561 poslanců Evropského parlamentu a 499 poslanců 

vnitrostátních parlamentů.  

 

Seznam všech meziparlamentních setkání pořádaných výbory Evropského parlamentu v 

letech 2014 a 2015 i podrobné statistiky jsou uvedeny v příloze II. 

 

Služby Evropského parlamentu rovněž pořádaly setkání a výměny se svými protějšky ze 

správ vnitrostátních parlamentů. Například v lednu 2015 ředitelství Evropského parlamentu 

pro podporu demokracie, které poskytuje pomoc při pozorování voleb a budování kapacit, 

svolalo do Bruselu setkání zaměstnanců vnitrostátních parlamentů působících v oblasti 

podpory demokracie a budování kapacit. 

 

4.2. Dvoustranné návštěvy – flexibilní a efektivní formát 

 

Dvoustranné návštěvy nabízejí příležitost k neformálnějšímu a přesněji zaměřenému dialogu 

a jsou obvykle pořádány z podnětu hostujícího parlamentu nebo sněmovny. Ředitelství 

Evropského parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty poskytuje širokou škálu 

cílených služeb odpovídajících individuálním potřebám výborů, orgánů a útvarů Evropského 

parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Tyto služby sahají od poradenství při přípravě 

cíleného a zajímavého programu návštěvy až po zajištění logistické podpory, zasedacích 

místností a tlumočení. 

 

Vzhledem ke konání voleb do Evropského parlamentu proběhlo v první polovině roku 2014 

za podpory ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty pouze dvacet návštěv 

vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu. Ve druhém pololetí roku 2014 se začal 

počet i frekvence těchto návštěv na politické i správní úrovni rychle zvyšovat – za podpory 

ředitelství bylo uspořádáno 31 návštěv. 

 

Opravdu prudký nárůst však nastal v roce 2015, kdy počet návštěv zajištěných ředitelstvím 

stoupl na 91, což zřetelně ukazuje rostoucí význam meziparlamentní spolupráce. Přehled 

účastníků a témat těchto návštěv je dokladem šířky a hloubky, kterých tato spolupráce 

dosáhla v minulých letech: od návštěv předsedů vnitrostátních parlamentů a parlamentních 

komor – například návštěva předsedy nizozemské Druhé komory v září 2014, předsedy 
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francouzského Senátu v dubnu 2015 či předsedy italské Poslanecké sněmovny v prosinci 

2015 – přes pracovní návštěvy výborů a předsedů výborů pokrývající celou škálu oblastí 

politiky – např. vnitřních věcí, životního prostředí či rozvoje a mnoha dalších – po značný 

počet návštěv úředníků vnitrostátních parlamentů zabývajících se různými oblastmi 

parlamentní činnosti. 

 

Podrobný seznam všech návštěv vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu, které se 

uskutečnily v letech 2014 a 2015 s podporou ředitelství pro vztahy s vnitrostátními 

parlamenty, je uveden v příloze III. 

 

4.3. Videokonference 

 

Videokonference nabízí řadu příležitostí k meziparlamentní spolupráci. Během posledních let 

vyvinula administrativa Evropského parlamentu technické řešení, které umožňuje pořádat 

videokonference s vynikající kvalitou obrazu i zvuku a s tlumočením do několika jazyků. 

 

Videokonference se stávají stále oblíbenějším prostředkem meziparlamentní spolupráce. 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty úzce spolupracuje s příslušnými 

technickými službami Evropského parlamentu, aby zajistilo, že úřední subjekty a poslanci 

budou mít k dispozici nejlepší možné služby. V letech 2013 a 2014 provedl Evropský 

parlament technický průzkum a shromáždil informace o systémech videokonferencí, které 

mají jednotlivé vnitrostátní parlamenty k dispozici. Výsledky průzkumu ukázaly, že systémy 

videokonferencí je vybavena polovina vnitrostátních parlamentních komor.  

 

Tato nová technologie může podpořit meziparlamentní spolupráci mnoha různými způsoby. 

Může například umožnit poslancům udržovat průběžný kontakt při sledování konkrétní 

otázky nebo uspořádat diskusi k některému aktuálnímu problému bez nutnosti zdlouhavých 

logistických příprav. Uveďme některé příklady z praxe za poslední dva roky:  

 italští poslanci Evropského parlamentu používali videokonference ke komunikaci s 

italským parlamentem v průběhu příprav italského předsednictví v druhé polovině 

roku 2014;  

 během jednání o jednotném mechanismu pro řešení krizí pro banky v únoru 2014 vedl 

Finanční výbor německého Spolkového sněmu diskusi se zpravodajem a stínovými 

zpravodaji Evropského parlamentu o tomto významném problému prostřednictvím 

videokonference;  

 v říjnu roku 2015 uspořádal Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci rozpravu s Výborem francouzského Národního 

shromáždění pro záležitosti EU na téma migrační krize;  

 Evropský parlament a nizozemský parlament rovněž využívaly videokonference 

během příprav Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a 

správě ekonomických záležitostí v Evropské unii v únoru 2016. 

 

Uvedli jsme jen několik příkladů, jak může tato nová technologie doplňovat tradiční způsoby 

meziparlamentní spolupráce.  I když technologie videokonferencí nikdy zcela nenahradí 

osobní setkání, představuje užitečný nástroj, jehož potenciál ještě není plně prozkoumán. 
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5. Mechanismus včasného varování a neformální politický dialog 

 

V Protokolu č. 2 připojeném ke Smlouvám EU je stanoven mechanismus pro přezkum za 

účasti vnitrostátních parlamentů určený pro navrhované právní předpisy, které nespadají do 

výlučné pravomoci Evropské unie, tzv. „mechanismus včasného varování“. Vnitrostátní 

parlamenty tedy mohou provádět přezkum návrhů legislativních aktů ve lhůtě osmi týdnů ode 

dne postoupení a vydat „odůvodněné stanovisko“, pokud soudí, že dotyčný návrh není v 

souladu se zásadou subsidiarity. V Protokolu je stanoven povinný přezkum ze strany orgánu, 

který legislativní návrh předkládá – obvykle Komise –, jestliže počet přijatých odůvodněných 

stanovisek překročí stanovený limit (obvykle označované jako „žlutá karta“ a „oranžová 

karta“). 

Navíc v Protokolu č. 1 připojeném ke smlouvám EU se požaduje, aby podklady pro 

konzultace (zelené/bílé knihy a sdělení) předávala Evropská komise přímo vnitrostátním 

parlamentům. Vnitrostátní parlamenty k těmto dokumentům také často vznášejí připomínky, 

což se v Evropském parlamentu obvykle označuje jako „neformální politický dialog“.  

 

Mechanismus včasného varování 

Ve většině případů se písemná podání vnitrostátních parlamentů k návrhům legislativních 

aktů neomezují jen na otázku subsidiarity, ale zabývají se i otázkou opodstatněnosti návrhů. 

V Evropském parlamentu jsou tato podání označována jako „příspěvky“.  

 

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 zaslala Komise na základě 

Protokolu č. 2 vnitrostátním parlamentům k posouzení více než 500 návrhů legislativních 

aktů. Vnitrostátní parlamenty reagovaly zasláním více než 2 000 podání. Z toho bylo jen asi 

300 odůvodněných stanovisek (přibližně 15 %) k údajnému porušení zásady subsidiarity, 

přičemž převážnou většinu těchto podání (přibližně 85 %) tvořily příspěvky zabývající se 

podstatou návrhů.  

 

To dokazuje, že vnitrostátní parlamenty nepoužívaly mechanismus k zastavení legislativního 

procesu na úrovni EU. Vnitrostátní parlamenty dosud jen dvakrát dosáhly hranice potřebné k 

zahájení postupu přezkumu zvaného „žlutá karta“: v roce 2012 v případě návrhu zvaného 

Monti II o právu na stávku, který Komise následně (nikoli kvůli zásadě subsidiarity) stáhla, a 

v roce 2013 v případě návrhu Úřadu evropského veřejného žalobce, kdy Komise svůj návrh 

ponechala.  

 

V letech 2014 a 2015 počet nových návrhů legislativních aktů výrazně poklesl, především 

kvůli přechodnému období souvisejícímu s volbami do Evropského parlamentu a také díky 

soustředěnému politickému programu nové Evropské komise. To mělo za následek nižší 

počet podání, které Evropský parlament obdržel od vnitrostátních parlamentů. V roce 2014 

vnitrostátní parlamenty postoupily Evropskému parlamentu třináct odůvodněných stanovisek 

a 138 příspěvků a v roce 2015 vydaly osm odůvodněných stanovisek a 82 příspěvků.  

 

Jak je popsáno výše, v posledních letech některé vnitrostátní parlamenty předložily návrhy na 

zlepšení mechanismu včasného varování, například prodloužením osmitýdenní lhůty nebo 

přidáním další kontroly zásady proporcionality. Evropský parlament začlenil vlastní 

posouzení tohoto mechanismu do svého usnesení ze dne 16. dubna 2014 o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (Casiniho zpráva). Ve svém usnesení 

Evropský parlament mimo jiné uvedl, že je přesvědčen, „že mechanismus včasného varování 

by měl být vnímán a používán jako jeden z nástrojů účinné spolupráce mezi evropskými a 

vnitrostátními orgány“, je potěšen, „že v praxi je tento mechanismus využíván jako 
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prostředek konzultací a dialogu v rámci spolupráce mezi jednotlivými institucionálními 

úrovněmi víceúrovňového systému EU“ a že je přesvědčen, „že by měly jednotlivé orgány 

zohlednit odůvodněná stanoviska přebíraná vnitrostátními parlamenty i proto, aby bylo 

zřejmé, co musí Unie dělat, aby lépe dosáhla cílů v oblasti stanovené legislativní činnosti, a 

žádá Komisi, aby rychle a podle okolností reagovala na odůvodněná stanoviska a na 

příspěvky vnitrostátních parlamentů“. 

 

Podrobné statistiky týkající se odůvodněných stanovisek a příspěvků, které Evropský 

parlament přijal v rámci mechanismu včasného varování v letech 2014 a 2015, jsou uvedeny 

v příloze IV. 

 

Neformální politický dialog 

V letech 2014 a 2015 vnitrostátní parlamenty pokračovaly v aktivním využívání 

„neformálního politického dialogu“. Prostřednictvím tohoto – jak už název napovídá, 

neformálního – kanálu zasílají připomínky k legislativním spisům, které spadají do výlučné 

pravomoci Evropské unie, a nepodléhají proto mechanismu včasného varování, a k široké 

škále nelegislativních dokumentů nebo probíhajících rozprav na evropské úrovni, například 

podklady pro konzultace Evropské komise. Od roku 2009 obdržel Evropský parlament od 

vnitrostátních parlamentů asi 1 400 příspěvků, které jsou zveřejněny v databázi na intranetu 

Evropského parlamentu.  

 

Iniciativa Evropského parlamentu – reforma volebního práva Evropské unie 

Dne 11. listopadu 2015 přijal Evropský parlament návrh rozhodnutí Rady, kterým se přijímají 

ustanovení pozměňující Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách (2015/0907(APP)), a následně jej postoupil vnitrostátním parlamentům členských 

států EU.  

 

Z podnětu Druhé komory nizozemského parlamentu zaslala skupina vnitrostátních 

parlamentů předsedovi Evropského parlamentu dopis, v němž vyjádřila obavy týkající se 

nedostatků v komunikaci ohledně postoupení tohoto návrhu. Předseda Schulz se ve své 

odpovědi k těmto obavám vyjádřil a podrobně popsal proces postoupení.  

 

Kromě toho v době přípravy této zprávy se k návrhu Evropského parlamentu vyjádřilo už 

šestnáct vnitrostátních parlamentů nebo parlamentních komor: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky, nizozemský Senát, 

nizozemská Druhá komora, finský parlament, francouzské Národní shromáždění, 

francouzský Senát, irský parlament, litevský parlament, lucemburská Poslanecká sněmovna, 

polský Sejm a polský Senát, rumunská Poslanecká sněmovna, švédský parlament, Dolní 

sněmovna Spojeného království a Sněmovna lordů Spojeného království.  

 

Ve své odpovědi vnitrostátním parlamentům poděkoval předseda Evropského parlamentu 

Martin Schulz za zaslaná podání a uvedl, že je předal příslušnému výboru, přičemž zdůraznil 

své přesvědčení, že se stanou důležitým impulsem pro další postup v této záležitosti. Napsal, 

že na toto důležité téma se povede otevřený dialog na zasedání věnovaném „Posílení 

Evropské unie“ během nadcházející Konference předsedů parlamentů EU v Lucemburku ve 

dnech 22.–24. května 2016 a zdůraznil, že on sám i jeho kolegové se těší na pokračování 

cenného dialogu na toto téma s vnitrostátními parlamenty v nadcházejících měsících. 
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6. Nástroje pro výměnu informací a vzájemné kontakty 

 

6.1. Meziparlamentní výměna informací týkajících se Evropské unie – IPEX 

 

Na webové stránce Platformy pro meziparlamentní výměnu informací týkajících se EU 

(IPEX) si parlamenty Evropské unie vyměňují dokumenty a informace týkající se záležitostí 

EU. Tato platforma byla založena na základě doporučení Konference předsedů parlamentů 

EU v Římě v roce 2000. Spuštěna pak byla slavnostně na Konferenci předsedů v Kodani v 

roce 2006. Od té doby do databáze přispívá svými informacemi týkajícími se záležitostí EU 

řada vnitrostátních parlamentů členských států EU, parlamentů kandidátských zemí i 

Evropský parlament. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (v prosinci 2009) byla v 

červenci roku 2011 spuštěna modernizovaná webová stránka, která reaguje na nové potřeby.   

 

Během posledních dvou let upevnila platforma IPEX svou pozici jednoho ze základních 

nástrojů meziparlamentní spolupráce. Díky soustavnému a pozvolnému vývoji se platforma 

IPEX stává stále spolehlivější databází a sítí pro výměnu informací mezi parlamenty EU. 

Zvláštní pozornost byla věnována vytváření sítí a uživatelům platformy IPEX. V této 

souvislosti se v některých vnitrostátních parlamentech stejně a v Evropském parlamentu 

konala propagační setkání a v lednu 2015 byla v Kodani uspořádána první Konference 

uživatelů platformy IPEX.  

 

Poslední dva roky byly rovněž obdobím dvou předsednictví platformy IPEX: litevského 

parlamentu a italské Poslanecké sněmovny. Ke stěžejním rysům těchto dvou předsednictví 

patřily pokyny platformy IPEX přijaté na Konferenci předsedů parlamentů v EU v Římě v 

dubnu 2015, první konference uživatelů platformy IPEX v Kodani, rozprava o úloze 

platformy IPEX a řada vylepšení webových stránek. Nové pokyny zavádí rotující 

předsednictví v radě IPEX, které dává všem parlamentům a parlamentním komorám možnost 

vystřídat se ve vedení rady a zakusit tak silnější pocit sdílené odpovědnosti za vedení této 

platformy. 

 

Rozprava o úloze platformy IPEX byla zahájena během litevského předsednictví IPEX. Bylo 

dosaženo všeobecné shody, že výměna informací by měla být rozšířena na všechny činnosti 

související s EU a že by mělo být posíleno „vytváření sítí“ využitím všech nástrojů, které má 

platforma IPEX k dispozici, jako jsou např. fóra „ad hoc“ či oddíl „Zprávy z parlamentů“. Na 

svých výročních zasedáních v letech 2014 a 2015 generální tajemníci parlamentů EU 

podpořili a ocenili úsilí všech parlamentů učinit z platformy IPEX spolehlivý parlamentní 

nástroj.  

 

Konference uživatelů IPEX ukázala, jak důležitá je propagace mezi zaměstnanci parlamentu 

a ve výborech. V této souvislosti se potvrdil zásadní význam úlohy zpravodajů. S ohledem na 

tuto skutečnost bylo výroční setkání zpravodajů ve Vídni v listopadu 2015 věnováno zejména 

posílení a zlepšení tvorby sítí a metodám vypracování a provádění závěrů konference 

předsedů parlamentů EU za rok 2015 a rovněž návrhům na zlepšení, které vzešly z 

konference uživatelů v Kodani.  

 

Platforma IPEX v současné době zpřístupňuje veřejnosti více než 70 000 stran dokumentů 

vnitrostátních parlamentů, obsahuje informace související s podrobným zkoumáním více než 

10 000 dokumentů předložených orgány EU v souvislosti s téměř 8 500 spisy. V roce 2015 

činil celkový počet legislativních a nelegislativních dokumentů v IPEX 805 (2014: 933). 
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V roce 2015 navštívilo webové stránky platformy IPEX 234 480 jednotlivých návštěvníků. 

Jedná se o určitý pokles oproti roku 2014, tento počet se však pohybuje vysoce nad úrovněmi 

zaznamenanými v letech 2012 a 2013 (2014: 281 592; 2013: 201 538; 2012: 70 505). Počet 

navštívených stránek v roce 2015 – téměř 7 milionů – zaznamenal stejný nárůst jako v letech 

2012 a 2013 a byl překonán jen loňskými rekordními výsledky (2014: 10 515 505 

navštívených stránek; 2013: 5 364 448; 2012: 4 969 713).  

 

6.2. Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 

 

Členy Evropského střediska pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD), které 

společně spravovuje Evropský parlament a Parlamentní shromáždění Rady Evropy, je 66 

parlamentních komor (z toho 41 z Evropské unie) z 54 zemí a evropské orgány. Jednotlivé 

parlamenty v rámci sítě zastupuje téměř 120 zpravodajů a jejich zástupců podílejících se na 

hlavních činnostech ECPRD, které spočívají v intenzivní výměně informací a osvědčených 

postupů.  

 

V posledních dvou letech představovalo středisko ECPRD jedinečný zdroj srovnávacích 

informací v Evropě. Hlavní činnosti střediska ECPRD zahrnují pořádání seminářů a přípravu 

odpovědí na komprativní žádosti v legislativních a parlamentních záležitostech. Semináře 

střediska ECPRD jsou pořádány prostřednictvím členských parlamentů a konají se obvykle 

pětkrát až šestkrát ročně. Sekretariát střediska ECPRD, které spadá pod ředitelství pro vztahy 

s vnitrostátními parlamenty, zajišťuje soustavnou logistickou podporu pořádání akcí. 

 

V dubnu 2015 pořádal Evropský parlament po dlouhé době svůj první seminář v rámci 

ECPRD. Generální ředitelství EP pro inovace a technickou podporu, generální ředitelství pro 

komunikaci a generální ředitelství pro předsednictví společně uspořádaly v pořadí třináctý 

seminář řady „Parli@ments on the Net“ na téma Komunikace, digitalizace procesů a 

transparentnost v parlamentech. Akce se zúčastnilo více než 80 odborníků z vnitrostátních 

parlamentů a měla velmi kladný ohlas. 

 

Pokud jde o komparativní žádosti, členské parlamenty střediska ECPRD předložily v roce 

2014 v rámci sítě celkem 268 žádostí o informace týkajících se legislativních a parlamentních 

záležitostí. Tento počet překonalo 287 žádostí podaných v roce 2015, což je údaj, který se 

přibližuje rekordnímu roku 2012. V roce 2014 bylo v reakci na tyto komprativní žádosti 

připraveno 6 606 odpovědí, v roce 2015 pak bylo zodpovězeno 6 530 dotazů. Uvedená čísla 

nejen potvrzují dlouhodobou potřebu informací ze strany poslanců a administrativy 

jednotlivých parlamentů, ale znamenají rovněž značnou zátěž pro síť.  

 

Největší část finančních nákladů na zaměstnance, náhrady cestovních výdajů některých 

poslanců a na provozování webových stránek střediska ECPRD kryje Evropský parlament. 

Ten zároveň tuto síť také hojně využívá, pokud jeho zaměstananci potřebují získat informace 

nebo příklady dobré praxe.  

 

Podporu jednotlivým útvarům EP při zpracování žádostí poskytuje ředitelství Evropského 

parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty, které plní úlohu prostředníka. V roce 

2014 se tak na síť ECPRD obrátilo s pěti žádostmi o informace, včetně dvou žádostí 

týkajících se dobré praxe v parlamentech ohledně lobbingu. V roce 2015 významně stoupl 

počet žádostí Evropského parlamentu na celkem třináct. Tento vývoj lze vysvětlit vyšší 

úrovní povědomí o existenci této sítě v EP a také soustavným využíváním služeb střediska 

ECPRD některými klíčovým klienty. Z těchto třinácti žádostí se dvě týkaly správy finančních 
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zájmů poslanců Evropského parlamentu a dvě otázek souvisejících s postupem zbavení těchto 

poslanců imunity. V rámci programu strategického výkonného rámce předkládaly parlamenty 

požadavky týkající se metriky a strategického plánování. Jedna žádost na téma posouzení 

dopadu v parlamentech představuje příspěvek do režimu „dokončení legislativního cyklu“. 

Žádost týkající se právních aspektů robotiky pak lze považovat za snahu zjistit, které další 

parlamenty v Evropské unii se touto tematikou zabývají, a docílit tak širší výměny informací.   

 

V řadě případů se na ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty také obracely další 

služby Evropského parlamentu se žádostí o informace týkající se vnitrostátních parlamentů, 

které bylo možné zodpovědět pomocí údajů uložených na webových stránkách ECPRD.  

 

V roce 2014 ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty koordinovalo 21 odpovědí 

Evropského parlamentu na žádosti ostatních parlamentů, které se většinou týkaly správních a 

procedurálních otázek. V roce 2015 bylo vzneseno dvacet dotazů, které se opět týkaly široké 

škály témat.  

 

Kromě toho byly dále rozvíjeny webové stránky střediska ECPRD. V roce 2014 se tato práce 

soustředila především na provádění výsledků „projektu srovnatelných údajů mezi 

parlamenty“. Od roku 2015 shromažďují nové „Parliamentary Factsheets“ (Parlamentní 

infolisty) na jednom místě veškeré dostupné klíčové údaje, kontaktní údaje i přehledy dotazů 

a odpovědí každého parlamentu. To umožňuje vyhledávat informace o parlamentech, které 

nelze najít jinde. 

 

Spotlight on Parliaments in Europe (Zaostřeno na parlamenty v Evropě) 

V roce 2014 ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty rovněž zahájilo novou 

informační službu nazvanou „Spotlight on Parliaments in Europe“ (Zaostřeno na parlamenty 

v Evropě). Cílem této iniciativy je lépe využít bohatých informací, které jsou uloženy v 

databázi žádostí o informace střediska ECPRD, a informovat nejen poslance Evropského 

parlamentu, ale i další konkrétní cílové skupiny v Evropském parlamentu o otázkách, které 

úzce souvisejí s jejich aktuální prací. „Spotlight“ shrnuje výsledky vybraných komparativních 

žádostí, které byly předmětem výměny informací mezi parlamenty ECPRD. Od října 2014 

vyšlo osm až čtyřstránkových vydání zabývajících se otázkami, jako např. právo účasti 

poslanců Evropského parlamentu na zasedáních parlamentů jejich domovských členských 

států nebo seznamy bezpečných zemí původu s ohledem na právní předpisy v oblasti azylu v 

členských státech EU. Reakce obdržené při zahájení tohoto projektu byly kladné a 

povzbudivé.  

 

Podrobný seznam konferencí ECPRD, komparativních žádostí, které vznesl Evropský 

parlament, a přehled vydání „Spotlight on Parliaments in Europe“ v letech 2014 a 2015 je 

uveden v příloze V. 

 

6.3. Ostatní nástroje  

 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty se snaží soustavně vylepšovat nástroje, 

které mají poslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu k dispozici pro účely výměny 

informací a spolupráce s vnitrostátními parlamenty. Dále uvádíme několik příkladů činnosti 

ředitelství v letech 2014 a 2015. 
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Connect – databáze Evropského parlamentu obsahující dokumenty vnitrostátních 

parlamentů 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty spravuje databázi Connect na intranetu 

Evropského parlamentu, kde jsou uloženy veškeré dokumenty související s EU, které 

vnitrostátní parlamenty od roku 2010 Evropskému parlamentu oficiálně postoupily.  

 

V současné době je tato databáze dostupná poslancům Evropského parlamentu, asistentům, 

politickým skupinám, sekretariátům výborů a dalším úředníkům Evropského parlamentu a 

zástupcům vnitrostátních parlamentů působícím v Bruselu – nachází se na intranetu 

Evropského parlamentu na adrese http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

V roce 2014 ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty zahájilo rozsáhlý projekt v 

oblasti informačních a komunikačních technologií na přesun databáze Connect z intranetu 

Evropského parlamentu na svou veřejně přístupnou webovou stránku, 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Předpokládá se, že nová databáze bude k dispozici 

koncem roku 2016 nebo na začátku roku 2017.  

 

Programy podpory pro parlament státu zastávajícího předsednictví 

Evropský parlament vždy podporoval rozsáhlou spolupráci mezi svou administrativou a 

administrativou vnitrostátních parlamentů. Během přípravné fáze parlamentního rozměru 

každého předsednictví dochází k zintenzivnění meziparlamentní spolupráce a výměn. Pokud 

parlament země, která zastává rotující předsednictví v Radě Evropské unie poprvé, požádá 

písemně Evropský parlament o pomoc s přípravou aktivit v rámci parlamentního rozměru 

předsednictví, může se Evropský parlament na nákladech programu podílet s příslušným 

parlamentem na sdíleném základě, a to v mezích řádného finančního řízení. 

 

V letech 2014–2015 schválilo ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty podobné 

programy podpory pro lotyšský a slovenský parlament. Aby se napomohlo úspěchu 

parlamentního rozměru lotyšského předsednictví, byly uspořádány různé návštěvy poslanců 

lotyšského parlamentu, které byly doprovázeny studijními pobyty pro odborníky z lotyšského 

parlamentu v sekretariátech výborů a v rámci administrativy Evropského parlamentu. Kromě 

toho Evropský parlament schválil přidělení lotyšského úředníka Evropského parlamentu do 

sekretariátu Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC) jakožto zástupce 

lotyšského předsednictví v konferenci COSAC během 18měsíčního mandátu.  

 

Podobné akce určené poslancům i zaměstnanců parlamentu probíhaly i v listopadu 2015 

během příprav na nadcházející slovenské předsednictví. V návaznosti na předchozí 

zkušenosti, které se ukázaly jako plodné a oboustranně prospěšné, vyhověl Evropský 

parlament požadavku slovenského parlamentu na přidělení slovenského úředníka z 

Evropského parlamentu do sekretariátu konference COSAC během slovenského 

předsednictví v COSAC. 

 

Adresář příslušných výborů (CorCom) 

Databáze příslušných výborů (Directory of Corresponding Committees), kterou spravuje 

Evropský parlament, je jedinečnou a uživatelsky vstřícnou databází, která obsahuje informace 

o všech výborech ve vnitrostátních parlamentech a v Evropském parlamentu. 

 

Přestože meziparlamentní spolupráce v posledních několika letech zesílila, nalézt správné 

kontaktní údaje ve 41 vnitrostátních parlamentních komorách občas stále představovalo 

problém. Proto ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty v roce 2014 zcela 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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přepracovalo svou databázi příslušných výborů a uvedlo do provozu novou verzi tohoto 

jedinečného a uživatelsky vstřícného vyhledávacího nástroje.  

 

Poslanci Evropského parlamentu, asistenti, politické skupiny, sekretariáty výborů a další 

úředníci Evropského parlamentu mají nyní přístup k tomuto adresáři na intranetu Evropského 

parlamentu na adrese http://www.corcom.ep.parl.union.eu, kde si mohou přímo vytvořit 

přehledy všech výborů vnitrostátních parlamentů, jejichž kompetence odpovídají 

kompetencím určitého výboru Evropského parlamentu, včetně jmen předsedů příslušných 

výborů, kontaktních informací na sekretariát, odkazů na webové stránky výboru atd. 

 

Správu adresáře zajišťuje ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty, ale vlastní údaje 

poskytují zástupci vnitrostátních parlamentů v Bruselu. I když bylo vyvinuto veškeré úsilí o 

nalezení výborů vnitrostátních parlamentů, které svými kompetencemi nejvíce odpovídají 

výborům Evropského parlamentu, je třeba si uvědomit, že kompetence parlamentních výborů 

nejsou vždy přímo srovnatelné. 

 

Zástupci vnitrostátních parlamentů působící v Bruselu mají přístup k tomuto adresáři na 

intranetu Evropského parlamentu prostřednictvím počítačů ve své kanceláři.  

 

Jako vždy v meziparlamentní spolupráci je cílem spojit správné lidi ve správnou chvíli a na 

správné téma. 

 

Zástupci vnitrostátních parlamentů v Bruselu 

Ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty je hostitelem zástupců vnitrostátních 

parlamentů v Bruselu  a poskytuje jim kanceláře, zasedací místnosti a infrastrukturu pro 

informační a komunikační technologie. V současnosti už mají zástupce svého parlamentu v 

Bruselu všechny členské státy EU. Aktualizovaný seznam zástupců je k dispozici pod 

záhlavím „National Parliament contacts“ na adrese 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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PŘÍLOHY 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1 – Zasedání COSAC – témata a hlavní řečníci 

 

Událost Témata HLAVNÍ ŘEČNÍCÍ / ÚČASTNÍCI 

DISKUSE 
Schůze předsedů COSAC 

26.–27. ledna 2014 v Athénách 
 Opětovné propojení Evropy s 

jejími občany: úloha institucí 

 

 Výměna názorů na vztahy 

mezi Evropským parlamentem 

a vnitrostátními parlamenty 

 

 

 Priority řeckého předsednictví 

Rady Evropské unie 

 pan Maroš ŠEFČOVIČ, místopředseda 

Evropské komise pro interinstitucionální 

vztahy a správu 

 

 pan Carlo CASINI, předseda Výboru pro 

ústavní záležitosti Evropského parlamentu, 

zpravodaj EP pro vztahy Evropského 

parlamentu s vnitrostátními parlamenty 

 

 pan Evangelos VENIZELOS, místopředseda 

vlády, ministr zahraničních věcí Řecké 

republiky 

LI. plenární zasedání COSAC v 

Athénách ve dnech 15.–17. června 

2014 

 

 Stav řeckého předsednictví 

Rady Evropské unie 

 

 Výzvy pro EU: krize na 

Ukrajině 

 

 

 Demokratická legitimita a 

evropské vedení: den po 

evropských volbách 

 

 

 

 

 

 Setkání Ženského fóra 

COSAC 

 

– ženský kapitál v situaci 

poznamenané mezinárodní 

hospodářskou a finanční krizí 

– hospodářská a finanční krize: 

její dopad na ženy 

 

– začlenění hlediska rovnosti 

žen a mužů do strategie EU 

pro růst 

 

 

 Přehodnocení evropské 

strategie zaměstnanosti 

 

 Investice do evropské 

mládeže: východisko z 

hospodářské krize 

 

 Systém záruk pro mladé lidi: 

 pan Antonis SAMARAS, předseda vlády 

Řecké republiky 

 

 

 pan Elmar BROK, předseda Výboru 

Evropského parlamentu pro zahraniční 

věci 

 

 pan Miguel Angel MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, místopředseda Evropského 

parlamentu pro vztahy s vnitrostátními 

parlamenty, pan Constantinos 

TASSOULAS, poslanec, předseda řeckého 

Institutu Konstantina Karamanlise pro 

demokracii 

 

 

 

 

 paní Aikaterini SIDIROPOULOU-

PAPAKOSTA, předsedkyně Zvláštního 

stálého výboru Řeckého parlamentu pro 

rovnost, mládež a lidská práva 

 

 

 prof. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, 

poslankyně litevského parlamentu a 

koordinátorka Ženského fóra COSAC 

 

 

 pan Lászlo ANDOR, komisař pro 

zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začleňování 

 

 pan Paulo MOTA PINTO, předseda Výboru 

pro evropské záležitosti, Shromáždění 

republiky, Portugalsko 
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osvědčené postupy 

 Podněcování tvořivosti a 

podnikání mladých lidí 

 

 

 

 paní Silvia MODIG, poslankyně finského 

parlamentu 

 

 paní Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 

předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti, 

lotyšský parlament 

Schůze předsedů COSAC 

Řím, 17.–18. července 2014 

 

 Priority italského 

předsednictví a vyhlídky 

Evropské unie po evropských 

volbách 

 

 

 

 Evropské strukturální a 

investiční fondy v období 

2014–2020 

 

 pan Sandro GOZI, státní podtajemník 

předsednictví Rady ministrů pro evropské 

záležitosti, pan Maroš ŠEFČOVIČ, 

místopředseda Evropské komise pro 

interinstitucionální vztahy a správu 

 

 pan Graziano DELRIO, státní podtajemník 

předsednictví Rady ministrů pro politiku 

regionální soudržnosti a sport, pan Johannes 

HAHN, komisař EU pro regionální politiku 

LII. COSAC 

Řím, 30. listopadu –  

2. prosince 2014 

 

 Stav italského předsednictví 

Rady EU 

 

 Budoucnost nadnárodní 

demokracie 5 let po vstupu 

Lisabonské smlouvy v 

platnost: jaká je úloha 

evropských orgánů a 

vnitrostátních parlamentů? 

 

 

 

 

 

 Přezkum strategie Evropa 

2020: růst, zaměstnanost, 

konkurenceschopnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhlídky evropské integrace: 

globální role Evropské unie a 

prognóza její politiky ve 

Středomoří a ve východní 

Evropě 

 

 

 

 

 Demokratická kontrola 

evropských agentur 

 

 

 

 pan Matteo RENZI, předseda italské Rady 

ministrů 

 

 pan Frans TIMMERMANS, první 

místopředseda Evropské komise, paní 

Danuta Maria HÜBNER, předsedkyně 

Výboru Evropského parlamentu pro 

ústavní záležitosti, lord Timothy 

BOSWELL, předseda Zvláštního výboru pro 

EU, Sněmovna lordů Parlamentu Spojeného 

království, pan Marc ANGEL, předseda 

Výboru pro zahraniční a evropské záležitosti, 

lucemburská Chambre des Députés 

 

 pan Pier Carlo PADOAN, italský ministr 

hospodářství a financí, paní Danielle AUROI, 

předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti 

francouzské Assemblée nationale, pan 

Gunther KRICHBAUM, předseda Výboru pro 

záležitosti Evropské unie německého 

Bundestagu, pan Juan MOSCOSO DEL 

PRADO, člen Finančního výboru a Výboru 

pro zahraniční věci španělských Cortes 

Generales 

 

 pan Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, 

místopředseda Evropského parlamentu, 

pan Claudio MARTINI, člen Výboru pro 

politiku EU italského Senato della 

Repubblica, paní Lolita ČIGĀNE, 

předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti 

lotyšského Saeima, pan Sandro GOZI, státní 

podtajemník předsednictví Rady ministrů pro 

evropské záležitosti 

 

 pan Morten KJÆRUM, ředitel Agentury EU 

pro základní práva a koordinátor sítě 

evropských agentur v roce 2014, sir William 

CASH, předseda Evropského kontrolního 

výboru Dolní sněmovny Spojeného království 

Schůze předsedů COSAC  Priority lotyšského  paní Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 
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Riga, 2. února 2015 

 

předsednictví Rady Evropské 

unie a vyhlídky Evropské unie 

po volbách do nové Evropské 

komise 

 

 

 

 Východní partnerství a 

nadcházející výzvy 

 

parlamentní tajemnice Ministerstva 

zahraničních věcí Lotyšské republiky, pan 

Frans TIMMERMANS, první místopředseda 

Evropské komise pro zlepšování právní 

úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát 

a Listinu základních práv 

 

 pan Urban AHLIN, mluvčí švédského 

Riksdagu, pan Edgars RINKĒVIČS, ministr 

zahraničních věcí Lotyšské republiky, pan 

Ostap SEMERAK, první místopředseda 

Výboru pro evropskou integraci ukrajinské 

Verchovne Rady 

Plenární zasedání LIII. COSAC 

Riga, 31. května – 2. června 2015 

 

 Stav lotyšského předsednictví 

Rady Evropské unie 

 

 Energetická politika Evropské 

unie: Současný stav, výzvy a 

příležitosti 

 

 

 

 

 Obchodní politika EU v 

období příštích pěti let: důraz 

na jednání EU a USA o 

transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství (TTIP) 

 

 

 

 Budoucnost parlamentní 

kontroly záležitostí Evropské 

unie 

 

– zapojení vnitrostátních 

parlamentů do rozhodování 

EU: Současný stav a  

přehled stávajících nástrojů 

 

– zelená karta: Na cestě k 

intenzivnějšímu politickému 

dialogu 

 

 

 

 

– víceletý pracovní program 

Evropské komise a úloha 

parlamentů  

 

 

 paní Laimdota STRAUJUMA, předsedkyně 

vlády Lotyšské republiky 

 

 

 pan Maroš ŠEFČOVIČ, místopředseda 

Evropské komise pro energetickou unii, pan 

Jerzy BUZEK, předseda Výboru 

Evropského parlamentu pro průmysl, 

výzkum a energetiku, pan Petr HLOBIL, 

předseda sítě Green 10 

 

 paní Cecilia MALMSTRÖM, komisařka pro 

obchod, pan Artis PABRIKS, člen Výboru 

Evropského parlamentu pro mezinárodní 

obchod 
 

 

 

 

 

 pan Herman DE CROO, poslanec vlámského 

parlamentu, pan Gunter KRICHBAUM, 

předseda Výboru pro evropského záležitosti 

německého Bundestagu. 

 

 

 pan Dominic HANNIGAN, předseda 

Smíšeného výboru pro evropské záležitosti 

obou komor irského parlamentu (Oireachtas), 

pan Paolo TANCREDI, místopředseda 

Výboru pro politiku EU italské Camera dei 

Deputati. 

 

 paní Maria João RODRIGUES, členka 

Výboru Evropského parlamentu pro 

zaměstnanost a sociální věci, paní Danielle 

AUROI, předsedkyně Výboru pro evropské 

záležitosti francouzské Assemblée nationale 

Schůze předsedů COSAC 

Řím, 12.–13. července 2015 

 

 Priority lucemburského 

předsednictví Rady Evropské 

unie  

 

 

 Posílení politického dialogu 

zavedením „zelené karty“ a 

zlepšení postupu 

 pan Nicolas SCHMIT, ministr práce, 

zaměstnanosti a sociální a solidární 

ekonomiky 

 

 

 pan Paulo MOTA PINTO, předseda Výboru 

pro evropské záležitosti portugalské 

Assembleia da República, lord Timothy 
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odůvodněného stanoviska 

(„žlutá karta“) 

BOSWELL, předseda Výboru pro Evropskou 

unii, Sněmovna lordů Parlamentu Spojeného 

království, pan Frans TIMMERMANS, první 

místopředseda Evropské komise pro 

zlepšování právní úpravy, interinstitucionální 

vztahy, právní stát a Listinu základních práv 

 

Plenární zasedání LIV. COSAC 

Lucemburk, 29. listopadu –  

1. prosince 2015 

 

 Společná azylová politika a 

politika legální migrace 

 

 

 

 

 

 

 

 Boji proti nelegální migraci a 

zabezpečení evropských 

vnějších hranic 

 

 

 

 Strategie pro jednotný digitální 

trh v Evropě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politika rozšíření 

 

 pan Gaston STRONCK, ředitel Oddělení pro 

mezinárodní hospodářské vztahy a evropské 

záležitosti ministerstva zahraničních a 

evropských věcí, paní Laura Ferrara, 

členka Výboru Evropského parlamentu 

pro občanské svobody, spravedlnost a 

vnitřní věci, pan Jean-Pierre Schembri, 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

(EASO) 

 

 pan Michele  Bordo, předseda Výboru pro 

politiku EU italské Camera dei Deputati, 

kontradmirál Hervé Bléjean, zástupce velitele 

operace EUNAVFOR MED 

 

 pan Andrus Ansip, místopředseda Evropské 

komise pro jednotný digitální trh, pan Jean-

Paul ZENS, Premier Conseiller de 

Gouvernement, Service des médias et des 

communications, Ministère d'Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, pan Kalle Palling, 

předseda Výboru pro evropské záležitosti 

estonského Riigikogu, paní Angelika 

Mlinar, poslankyně Evropského 

parlamentu 
 

 pan Simon MORDUE, ředitel pro „Strategii a 

Turecko“, GŘ pro politiku sousedství a 

jednání o rozšíření, Evropská komise, pan 

Kamal Izidor Shaker, předseda Výboru pro 

záležitosti EU slovinského Drzavniho zboru, 

pan Gunther Krichbaum, předseda Výboru 

pro záležitosti EU německého Bundestagu 

 



 

- 32 - 

PŘÍLOHA II – Meziparlamentní setkání uspořádaná výbory Evropského parlamentu v 

Bruselu 

 

2014 

 
 Účast 

Vnitrostátní parlamenty EP 

Výbor EP Událost Členové Parlamenty Komory Členové 
 
ECON 

EMPL/ 

BUDG 

20.–22. ledna 
Evropský parlamentní týden:   

Meziparlamentní konference o správě ekonomických 

záležitostí Evropské unie (článek 13 Smlouvy 
o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské 

a měnové unii (TSCG))* 

Cykly evropského semestru 2013 a 2014  

136 28 41 58 

 18. února 

Parlamentní fórum, které uspořádali 

Miguel Angel Martínez a Othmar Karas, 

místopředsedové Evropského parlamentu 

pro vztahy s vnitrostátními parlamenty:  

„Parlamenty EU v globálním vládnutí“ 

28 15 16 8 

 

FEMM 

5. března 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Předcházení násilí páchanému na ženách: výzva pro 
všechny“ 

34 20 22 8 

LIBE 19. března 

Společná schůze výborů:  

„Budoucí priority v oblasti občanských svobod, 
spravedlnosti a vnitřních věcí“ 

37 24 19 60 

ECON 23. září 

Výměny názorů s vnitrostátními parlamenty: 
 „Cyklus evropského semestru 2014“ 

18 9 11 47 

AFET 1.–2. prosince 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Program vnější činnosti EU – západní Balkán“ 

43 27 34 98 

 

2015 

 
 Účast 

Vnitrostátní parlamenty EP 

Výbor EP Událost Členové Parlamenty Komory Členové 
 

 
ECON 

EMPL/ 

BUDG 

2.– 4. února 

Evropský parlamentní týden: 
Cykly evropského semestru 2014–2015 

Konference podle článku 13 Smlouvy o stabilitě, 

koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii* 

112 28 42 73 

LIBE 23.– 24. února 

Meziparlamentní setkání výborů: 

Balíček předpisů týkající se inteligentních hranic: 
evropské výzvy, zkušenosti členských států, další 

postup 

25 16 20 40 

JURI 26. února 

Seminář: 

Fórum na téma občanského práva a spravedlnosti: 

„Přeshraniční činnosti v EU – jak usnadnit občanům 

život“ 

11 11 11 5 

FEMM 5. března 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Posílení postavení žen a dívek prostřednictvím 
vzdělání“ 

34 17 26 16 

ENVI 30. března 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Od konference COP 21 v Paříži do roku 2015:  
cestovní mapa k inovativní nízkouhlíkové Evropě 

účinně využívající zdroje“ 

47 21 27 44 

AFET 4.–5. května 35 20 26 48 
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Meziparlamentní setkání výborů: 

„Přezkum evropské politiky sousedství – výhled pro 

příští zasedání Evropské rady pro obranu v červnu 

2015“ 

 

 Účast 

Vnitrostátní parlamenty EP 

Výbor EP Událost Členové Parlamenty Komory Členové 
LIBE 28.29. května 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Konference o demokratickém dohledu nad 

zpravodajskými službami v Evropské unii“ 

34 17 21 36 

TAXE 17. června 
Výměny názorů s vnitrostátními parlamenty: 

„Agresivní daňové plánování a demokratická 

kontrola: úloha parlamentů“ 

39 18 20 42 

PETI 23. června 

Slyšení s vnitrostátními parlamenty: 

„Petiční právo“ 

7 6 6 18 

ECON 15. září 
Výměny názorů s vnitrostátními parlamenty:  

„Cyklus evropského semestru 2015“ 

18 11 12 32 

LIBE 23. září 
Meziparlamentní setkání výborů: 

„Migrace (v souvislosti se situací ve Středomoří a 

nutností uceleného přístupu)“ 

37 17 19 47 

TRAN 13. října 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Transevropská dopravní síť (TEN-T) včetně 
přeshraničních spojení“ 

30 14 17 23 

DEVE 13. října 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Nesplněné rozvojové cíle tisíciletí a plnění nedávno 
dohodnutých cílů udržitelného rozvoje“ 

12 7 8 17 

AFET 10. listopadu 

Meziparlamentní setkání výborů: 
„Zástupné války v regionu Blízkého východu a 

severní Afriky a opatření navazující na červnové 

zasedání Evropské rady pro obranu včetně globální 
strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku“ 

20 13 16 71 

AFCO 19. listopadu 

Meziparlamentní setkání výborů: 

„Budoucí institucionální vývoj Unie: posílit politický 
dialog mezi EP a vnitrostátními parlamenty a posílit 

kontrolu exekutivy na evropské úrovni“ 

20 13 14 26 

CULT 3. prosince 
Meziparlamentní setkání výborů: 

„Politika v oblasti vzdělávání a mládeže“ 

18 11 12 23 

 

 

 

* Tento přehled je seznamem meziparlamentních konferencí, které jsou uvedeny pod názvem použitým v době 

jejich konání v oficiálních programech setkání. Dne 10. listopadu 2015 přijala meziparlamentní konference svůj 

jednací řád, ve kterém stojí: „Konference se v návaznosti na článek 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě 

v hospodářské a měnové unii nazývá „Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě 

věcí veřejných v Evropské unii“, dále jen meziparlamentní konference o SHKS.“ 
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PŘÍLOHA III – Návštěvy vnitrostátních parlamentů v Evropském parlamentu 

 

 
V tomto přehledu jsou uvedeny všechny návštěvy v Evropském parlamentu, které byly organizovány s 

podporou ředitelství Evropského parlamentu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty, a videokonference mezi 

Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, které byly uspořádány s jeho podporou. Nejedná se o 

úplný seznam návštěv všech poslanců vnitrostátních parlamentů nebo jejich úředních činitelů v Evropském 

parlamentu.  

 

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny údaje se týkají návštěv na politické úrovni (například „Výbor pro 

evropské záležitosti“ označuje návštěvu členů výboru pro evropské záležitosti, „úředníci Výboru pro regionální 

rozvoj“ je označení návštěvy na úrovni pracovního personálu). 
 

 

2014 
 
Datum Země / komora Výbor / ostatní 

8.1.2014 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Zvláštní výbor 

8.1.2014 IE – Irský parlament 

(Oireachtas) 

Výbor pro zaměstnanost, podnikání a inovace 

20.1.2014 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Podvýbor pro vnitřní záležitosti 

21.1.2014 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Výbor pro sociální zabezpečení  

22.1.2014 FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Administrativní pracovníci výboru 

28.1.2014 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Podvýbor pro vnitřní záležitosti 

11.2.2014 IE – Irský parlament 

(Oireachtas) 

Smíšený výbor pro záležitosti EU 

11.2.2014 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Výbor pro environmentální audit 

17.2.2014 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Návštěva poslance parlamentu 

20.2.2014 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Úředníci 

5.3.2014 IT – Italský Senát (Senato) 

IT – Italská Poslanecká 

sněmovna (Camera dei 

Diputati) 

Výbor pro zahraniční věci (videokonference) 

Výbor pro evropské záležitosti (videokonference) 

27. – 28.3.2014 DK – Dánský parlament 

(Folketing) 

Úředníci sekretariátu Výboru pro záležitosti EU 

1.4.2014 DK – Dánský parlament 

(Folketing) 

Návštěva paní Evy Kjer Hansen, předsedkyně Výboru 

pro záležitosti EU  

3.4.2014 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Delegace senátorů 

3. – 4.4.2014 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Úředníci 

15.5.2014 AT – Národní rada Úředníci Parlamentsdirektion  
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(„Nationalrat“) rakouského 

parlamentu 

5.6.2014 AT – Národní rada 

(„Nationalrat“) rakouského 

parlamentu 

Návštěva vedoucího právní, zákonodárné a výzkumné 

služby Parlamentsdirektion  

23.6.2014 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Seznamovací návštěva v orgánech EU (úředníci) 

25.6.2014 UK – Westminsterská nadace 

pro demokracii, Spojené 

království 

Delegace úředníků z Východoafrického zákonodárného 

shromáždění (EALA) 

27.6.2014 LV – Lotyšský parlament 

(Saeima) 

Přípravy na lotyšské předsednictví (videokonference) 

8.9.2014 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Návštěva: paní Anouchka van Miltenburg, mluvčí  

11. – 12.9.2014 AT – Národní rada 

(„Nationalrat“) rakouského 

parlamentu 

Úředníci služby pro návštěvníky a pořádání akcí 

Parlamentsdirektion  

24. – 25.9.2014 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Podvýbor pro hospodářské a finanční záležitosti EU 

30.9.2014 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Úředníci Výboru pro obranu a Výboru pro průmysl a 

obchod  

1. – 2.10.2014 DK – Dánský parlament 

(Folketing) 

Úředníci sekretariátu výboru  

6. – 7.10.2014 DK – Dánský parlament 

(Folketing) 

Úředníci sekretariátu výboru  

9.10.2014 LV – Lotyšský parlament 

(Saeima) 

Návštěva: paní Zanda Kalniņa–Lukaševica, 

předsedkyně Výboru pro záležitosti EU 

15.10.2014 EE – Estonská republika Návštěva Toomase Hendrika Ilvese, prezidenta 

Estonské republiky 

31.10.2014 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Úředníci 

3. – 4.11.2014 FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Delegace senátorů 

4. – 5.11.2014 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Podvýbor pro vnitřní trh 

10.11.2014 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Úředníci 

11. –

 12.11.2014 

Severská rada Výbor pro životní prostředí 

12. –

 13.11.2014 

UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Úředníci 

13.11.2014 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Úředníci oddělení pro komunikace 

13.11.2014 UK–IE – Britsko-irské 

parlamentní shromáždění 

Výbor pro evropské záležitosti 

13. –

 14.11.2014 

UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Úředníci Výboru pro regionální rozvoj 

17. –

 18.11.2014 

IE – Irský parlament 

(Oireachtas) 

Úředníci  

18. –

 19.11.2014 

UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

Podvýbor pro vnitřní záležitosti, zdravotnictví a 

vzdělávání 
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království 

19.11.2014 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro obranu a Výbor pro právní záležitosti 

19. –

 20.11.2014 

FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro zahraniční věci 

19. –

 20.11.2014 

UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Výbor pro životní prostředí, potraviny a záležitosti 

venkova 

19. –

 20.11.2014 

CZ – Poslanecká Snemovna Volební výbor  

3.12.2014 IT – Italská Poslanecká 

sněmovna (Camera dei 

Diputati) 

Návštěva paní Rosy Bindi, předsedkyně, a dalších 

poslanců parlamentního Vyšetřovacího výboru pro boj 

proti mafii 

4.12.2014 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Úředníci oddělení pro informace o EU 

9.12.2014 IT – Italská Poslanecká 

sněmovna (Camera dei 

Diputati) 

Vyšetřování výbor pro nakládání s odpady 

9.12.2014 LV – Lotyšský parlament 

(Saeima) 

Návštěva předsedů Rozpočtového výboru, Sociálního 

výboru, Výboru pro evropské záležitosti a 

Hospodářského výboru 

9.12.2014 SI – Slovinský parlament 

(Državni Zbor) 

Delegace senátorů 

11.12.2014 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro záležitosti EU 

12.12.2014 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Úředníci 

12.12.2014 PL – Dolní komora 

Parlamentu Polské republiky 

(Sejm) 

Delegace senátorů 

 

 

2015 
 

Datum Země / komora Výbor / ostatní 

19.1.2015 DK – Dánský parlament 

(Folketing) 

Úředníci 

19.1.2015 LV – Lotyšský parlament 

(Saeima) 

Výbor pro evropské záležitosti  

20.1.2015 FR – Francouzský Senát 

(Sénat) 

Návštěva pana Jeana Bizeta, předsedy, a pana Simona 

Sutoura, místopředsedy Výboru pro záležitosti EU 

21.1.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Návštěva poslance parlamentu 

21.1.2015 CY – Dolní komora výbor pro uprchlíky, osoby žijící na odděleném území, 

pohřešované osoby a osoby nacházející se v nepříznivé 

situaci 

21.1.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Delegace senátorů 

21. – 22.1.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Výbor pro infrastrukturu a životní prostředí 

21. – 22.1.2015 FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Delegace senátorů 

22.1.2015 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Výbor pro veřejné účty 

22.1.2015 Severská rada Delegace poslanců 
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26.1.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Návštěva paní Danielle Auroi, předsedkyně Výboru 

pro evropské záležitosti 

26.1.2015 IT – Italský Senát (Senato) a 

Poslanecká sněmovna 

(Camera dei Diputati) 

Úředníci 

28.1.2015 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Energie a změna klimatu  

28.1.2015 ES – Španělský parlament 

(Cortes Generales) 

Delegace senátorů 

28. – 29.2.2015 HU – Maďarské Národní 

shromáždění 

Úředníci 

2.2.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro zahraniční věci 

4.2.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro sport 

5.2.2015 FR – Francouzský Senát 

(Sénat) a Národní 

shromáždění (Assemblée 

nationale) 

Delegace senátorů 

16. – 17.2.2015 AT – Národní rada 

(„Nationalrat“) rakouského 

parlamentu 

Úředníci 

25.2.2015 IE – Irský parlament 

(Oireachtas) 

Smíšený výbor pro spravedlnost, obranu a rovnost 

2. – 4.3.2015 PL – Dolní komora 

Parlamentu Polské republiky 

(Sejm) 

Úředníci korespondenční a informační kanceláře 

kancléřství 

3.3.2015 UK – Dolní sněmovna a 

Sněmovna lordů Parlamentu 

Spojeného království 

Třístranné setkání poslanců obou sněmoven 

Parlamentu Spojeného království a britských poslanců 

EP 

4.3.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Dopravní výbor 

5.3.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro zkoumání práva a svobod v digitálním věku 

11.3.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro evropské záležitosti 

17.3.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Hospodářský výbor 

17.3.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Výbor pro obranu 

23.3.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Finanční výbor 

23.3.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří 

24.3.2015 FR – Francouzský Senát 

(Sénat) 

Výbor pro evropské záležitosti 

24.3.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Výbor pro záležitosti EU 

30.3.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Návštěva: paní Anouchka van Miltenburg, mluvčí 

30.3.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Návštěva: paní Elisabeth Guigou, předsedkyně Výboru 

pro zahraniční věci 

6.4.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro životní prostředí, ochranu přírody, výstavbu 

a jadernou bezpečnost 

13. – 14.4.2015 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

Úředníci knihovny 
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království 

14.4.2015 SI – Slovinský parlament 

(Državni Zbor) 

Návštěva: pan Kamal Izidor Shaker, předseda Výboru 

pro záležitosti EU; paní Uršula Zore Tavčar,  

generální tajemnice, a paní Jerneja Bergoč, zástupkyně 

generální tajemnice; poslanci Parlamentu 

16.4.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro evropské záležitosti 

16.4.2015 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Úředníci 

20.4.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Výbor pro infrastrukturu a životní prostředí 

22.4.2015 DK – Dánský parlament 

(Folketing) 

Delegace poslanců dánského/grónského parlamentu 

24.4.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro sociální záležitosti 

28.4.2015 FR – Francouzský Senát 

(Sénat) 

Návštěva pana Gérarda Larchera, mluvčího 

4.5.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Delegace senátorů 

6.5.2015 IT – Italský Senát (Senato) Výbor pro záležitosti EU (videokonference) 

7.5.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale)  

Výbor pro hospodářské záležitosti 

12.5.2015 IE – Irský parlament 

(Oireachtas) 

Úředníci 

12.5.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Ústavní výbor 

12. – 13.5.2015 HU – Maďarské Národní 

shromáždění 

Úředníci Výboru pro kulturu 

13.5.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro právní záležitosti  

18.5.2015 FR – Francouzský Senát 

(Sénat) 

Delegace senátorů 

19. – 20.5.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Úředníci vládních kanceláří 

26. – 28.5.2015 RO – Rumunská Poslanecká 

sněmovna (Camera 

Deputaților) 

Návštěva pana Cristian-Adriana Panciu, generálního 

tajemníka 

28. – 29.5.2015 UK – Dolní sněmovna 

Parlamentu Spojeného 

království 

Seznamovací návštěva v orgánech EU (úředníci) 

15.6.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Výbor pro dopravu a dopravní komunikace 

23.6.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro cestovní ruch 

23. – 24.6.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro právní záležitosti 

30.6.2015 IT – Italský Senát (Senato) Delegace administrátorů 

2.7.2015 SK – Národní rada Slovenské 

republiky 

Návštěva Daniela Guspána, generálního tajemníka 

kancelářství  

2.7.2015 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Zvláštní výbor pro EU; Podvýbor pro energetickou a 

environmentální politiku EU; Podvýbor pro vnitřní trh 

EU 

6.7.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Návštěva: paní Anouchka van Miltenburg, mluvčí 

7.7.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro záležitosti EU 
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14.7.2015 UK–IE – Britsko-irské 

parlamentní shromáždění 

Hospodářský výbor 

16.7.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Výbor pro záležitosti EU 

2. – 3.9.2015 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Návštěva baronky Scott of Needham Market, 

poslankyně parlamentu 

8.9.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Finanční výbor 

14. – 15.9.2015 FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Delegace nových poslanců parlamentu 

16. – 17.9.2015 FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Delegace nových poslanců parlamentu 

17.9.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro zahraniční věci 

17.9.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Výbor pro kulturu 

21.9.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro rozvoj  

21.9.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Výbor pro EU  

22.9.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro udržitelný rozvoj; Finanční výbor; Výbor 

pro zahraniční věci  

29. – 30.9.2015 AT – Národní rada 

(„Nationalrat“) rakouského 

parlamentu 

Návštěva pana Karlheinze Kopfa, místopředsedy 

29. – 30.9.2015 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Seznamovací návštěva v orgánech EU (úředníci) 

12. –

 13.10.2015 

FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Delegace nových poslanců parlamentu 

13.10.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale)  

Delegace poslanců parlamentu (videokonference) 

14. –

 15.10.2015 

FI – Finský parlament 

(Eduskunta) 

Delegace nových poslanců parlamentu 

20.10.2015 IE – Irský parlament 

(Oireachtas) 

Úředníci oddělení pro zaměstnanost, podnikání a 

inovace 

27.10.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

(Tweede Kamer) 

Návštěva pana Marka Harberse, vedoucího delegace 

(videokonference) 

10.11.2015 UK – Sněmovna lordů 

Parlamentu Spojeného 

království 

Podvýbor pro vnitřní trh EU 

10.11.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Výbor pro zdravotní a sociální péči 

12.11.2015 SE – Švédský parlament 

(Riksdag) 

Úředníci oddělení pro komunikace 

16.11.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro sociální záležitosti 

18. –

 19.11.2015 

RO – Rumunský Senát (Senat) Návštěva: pan Ovidiu Liviu Dontu, předseda, a další 

členové Výboru pro ústavní záležitosti, občanské 

svobody a sledování provádění rozhodnutí vydaných 

Evropským soudem pro lidská práva 

25. –

 26.11.2015 

CZ – Český Senát Delegace senátorů 

30.11.2015 NL – Dolní komora 

nizozemského parlamentu 

Návštěva: paní Anouchka van Miltenburg, mluvčí 
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(Tweede Kamer) 

2.12.2015 EE – Estonský parlament 

(Riigikogu) 

Výbor pro záležitosti EU  

2.12.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Výbor pro hospodářské záležitosti 

7.12.2015 FR – Národní shromáždění 

(Assemblée nationale) 

Finanční výbor 

7. – 8.12.2015 IT – Italská Poslanecká 

sněmovna (Camera dei 

Diputati) 

Návštěva: paní Laura Boldrini, předsedkyně 

8.12.2015 DE – Německý spolkový 

sněm (Bundestag) 

Výbor pro péči o dítě 
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PŘÍLOHA IV – Údaje o mechanismu včasného varování 
 

Výbor pro právní záležitosti, který se zabývá otázkami souvisejícími s dodržováním zásady subsidiarity v rámci 

Evropského parlamentu, podal následující definice dokumentů předkládaných vnitrostátními parlamenty: 

 „Odůvodněná stanoviska“ jsou sdělení, která poukazují na to, že určitý návrh legislativního aktu není 

v souladu se zásadou subsidiarity, a která jsou v osmitýdenní lhůtě uvedené v článku 6 protokolu č. 2 

Lisabonské smlouvy předložena Evropskému parlamentu. 

 „Příspěvky“ se rozumí veškerá další sdělení, která nesplňují výše uvedená kritéria odůvodněného 

stanoviska. 

 

Sdělení obdržená od vnitrostátních parlamentů v roce 2014 a 2015 
  Odůvodněná 

stanoviska 

Příspěvky 

Členský stát Parlament/komora 2014 2015 2014 2015 

Rakousko Nationalrat 1 0 2 0 

Rakousko Bundesrat 5 0 0 3 

Belgie Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Belgie Sénat 0 0 0 0 

Bulharsko Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Chorvatsko Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Kypr Vouli ton Antiprosópon 0 0 0 2 

Česká republika Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Česká republika Senát 1 1 10 6 

Dánsko Folketinget 0 0 0 0 

Estonsko Riigikogu 0 0 0 0 

Finsko Eduskunta 0 0 0 1 

Francie Assemblée Nationale 0 0 2 6 

Francie Sénat 1 0 0 1 

Německo Bundestag 0 0 0 0 

Německo Bundesrat 0 0 4 4 

Řecko Vouli ton Ellinon 0 0 0 0 

Maďarsko Országgyűlés 0 1 0 0 

Irsko Oireachtas 0 0 1 1 

Itálie Camera dei deputati 0 0 9 4 

Itálie Senato 0 0 32 13 

Litva Seimas 1 0 1 0 

Lucembursko Chambre des Députés 1 0 1 1 

Lotyšsko Saeima 0 0 1 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Nizozemsko Tweede Kamer 1 1 1 1 

Nizozemsko Eerste Kamer 0 0 0 0 

Polsko Sejm 0 0 0 1 

Polsko Senat 0 0 4 1 

Portugalsko Assembleia da República 0 0 25 8 

Rumunsko Camera Deputaților 0 1 8 7 

Rumunsko Senatul 0 0 0 5 

Španělsko Cortes 0 1 31 10 

Švédsko Riksdagen 1 1 0 0 

Slovinsko Državni Zbor 0 0 0 0 

Slovinsko Državni Svet 0 0 0 0 

Slovensko Národná rada 0 1 0 2 

Spojené království Dolní sněmovna 1 0 1 0 

Spojené království Sněmovna lordů 0 0 1 0 

CELKEM 13 8 138 82 
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V této tabulce jsou uvedeny pouze dokumenty vnitrostátních parlamentů, které byly zaslány v souvislosti s 

návrhy legislativních aktů spadajících do působnosti protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy. Nezahrnuje 

dokumenty, které reagují na nelegislativní poradní dokumenty a zelené či bílé knihy (tzv. „neformální politický 

dialog“). 
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PŘÍLOHA V – Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 

 

A. Témata, která politické orgány a správní útvary Evropského parlamentu 

konzultovaly se sítí ECPRD v roce 2014 a 2015 prostřednictvím komparativních 

žádostí: 

 

2014 

 Používání mobilních zařízení a řešení mobility (průzkum používání tabletů) 

 Průzkum týkající se rovnováhy mezi prací a životem zaměstnanců pracujících ve 

službách, které se zabývají legislativními úkoly 

 Pravidla styku pracovníků parlamentů s lobbisty / zástupci zájmových skupin 

 Právní předpisy týkající se zastupování zájmových skupin (lobbing) v členských 

státech EU 

 Tlumočení do znakového jazyka na akcích pořádaných na půdě Parlamentu 

2015 

 Prohlášení poslanců o finančních zájmech v souvislosti s činnostmi, které vykonávají 

jako právníci 

 Vyrovnávací postupy / pozitivní diskriminace v jednotlivých parlamentech 

 Parlamentní praxe a organizace posuzování dopadů (ex ante) a hodnocení dopadů (ex 

post) 

 Zvláštní aspekty postupů vztahujících se na žádosti o zbavení poslanecké imunity 

 Klíčové ukazatele výkonnosti v jednotlivých parlamentech 

 Kontrola prohlášení poslanců o finančních zájmech a mechanismy předcházení 

střetům zájmů 

 Právní otázky týkající se rozvoje robotiky a umělé inteligence 

 Provádění strategického plánování v jednotlivých parlamentech 

 Mateřská dovolená pro poslance Parlamentu 

 Postupy uplatňované ve vnitrostátních parlamentech při posuzování dopadů návrhů 

právních předpisů v oblasti lidských práv 

 Odebrání poslanecké imunity 

 Parlamentní asistenti a asistentky pracující pro jednotlivé poslance: pravidla řešení 

konfliktů a případů obtěžování 

 Právní otázky týkající se rozvoje robotiky a umělé inteligence (aktualizace) 

 

B. Semináře a statutární schůze ECPRD v roce 2014 a 2015 

Událost Místo Datum 
Semináře v roce 2014 

Struktury a postupy spojené s kodexem chování 

poslanců a bezúhonností parlamentních pracovníků 

Skopje 8.–9. května 2014 

Zvyšování nerovnosti příjmů a demokratická stabilita  Londýn 5.–6. června 2014 

Těsnopisné záznamy: přepisy jednání ve 21. století Lublaň 5.–6. června 2014 

Od elektronického Parlamentu po inteligentní 

Parlament jak zlepšit účast občanů za pomoci 

internetových technologií a sociálních médií? A jak 

může parlamentní jednací řád přispět k 

transparentnosti a účasti?  

Řím  12.–13. června 2014 

Elektronický parlament v akci: osvědčené postupy v 

oblasti strategického plánování IKT, informační 

bezpečnosti, mobility a cloud computingu  

Podgorica 6.–7. listopadu 2014 

Statutární schůze v roce 2014 

Schůze výkonného výboru   Berlín 27.–28. března 2014 
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Schůze výkonného výboru   Talin 4.–5. září 2014 

Evropská Konference předsedů Evropského 

parlamentu (a schůze generálních tajemníků o 

ECPRD) 

Oslo 11.–12. září 2014 

Výroční konference korespondentů   Bělehrad 16.–18. října 2014 

Semináře v roce 2015 

Komunikace, digitalizace procesů a transparentnost v 

parlamentech (Parl@menty v síti XIII)  

Evropský parlament, 

Brusel 

16.–17. dubna 2015 

Některé klíčové otázky, před nimiž stojí evropské 

parlamenty: daňová politika jako prostředek posílení 

odpovědnosti, sociálního zabezpečení 

a technologického pokroku 

Varšava 28.–29. května 2015 

Zapojení veřejnosti do procesu navrhování a 

schvalování právních předpisů 

Záhřeb 11.–12. června 2015 

Knihovny a výzkumné služby sloužící otevřenosti a 

transparentnosti parlamentu 

Budapešť 24.–25. září 2015 

Praktické fungování jednokomorových a 

dvoukomorových parlamentních systémů, jejich 

výhody a nevýhody 

Haag 5.–6. listopadu 2015 

Elektronický parlament – služby IKT dostupné kdekoli 

a kdykoli: nové výzvy a projekty  

Ankara 5.–6. listopadu 2015 

Statutární schůze v roce 2015 

Schůze výkonného výboru   Řím 26.–27. března 2015 

Schůze výkonného výboru   Štrasburk 10.–11. září 2015 

Výroční konference korespondentů   Bern 10.–17. října 2015 

 

C. Zaostřeno na parlamenty v Evropě (Spotlight) 

Práva poslanců Evropského parlamentu účastnit se zasedání vnitrostátních parlamentů 

Spotlight č. 1 – říjen 2014  
 

Přezkum programů stability a konvergenčních programů provedený vnitrostátními 

parlamenty v rámci evropského semestru 

Spotlight č. 2 – listopad 2014  
 

Kontrola používání strukturálních fondů EU, kterou provedly vnitrostátní parlamenty 

Spotlight č. 3 – leden 2015  
 

Právní základy účasti vnitrostátních parlamentů na jednání o záležitostech EU 

Spotlight č. 4 – březen 2015  
 

Finanční pomoc a podpůrné služby pro žadatele o azyl v rámci celé EU 

Spotlight č. 5 – květen 2015  
 

Parlamentní kontrola v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, zejména co se týče 

ochrany údajů 

Spotlight č. 6 – červen 2015  
 

Seznam bezpečných zemí původu podle azylových zákonů jednotlivých členských států EU 

Spotlight č. 7 – září 2015 
 

Rozpravy a aktivity vnitrostátních parlamentů týkající se transatlantického partnerství 

v oblasti obchodu a investic mezi EU a USA 

Spotlight č. 8 – prosinec 2015 



VNITROSTÁTNÍ PARLAMENTY 
ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Březen 2016

Belgique/België/
Belgien BELGIE 

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
BULHARSKO

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
ČESKÁ REPUBLIKA

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
DÁNSKO

Folketing

Deutschland
NĚMECKO

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ESTONSKO

Riigikogu

Éire/Ireland
IRSKO

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
ŘECKO

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
ŠPANĚLSKO

Congreso de los
Diputados

Senado

France
FRANCIE

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
CHORVATSKO

Hrvatski Sabor

Italia
ITÁLIE

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
KYPR 

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LOTYŠSKO

Saeima

Lietuva
LITVA

Seimas

Luxembourg
LUCEMBURSKO

Chambre des Députés

Magyarország
MAĎARSKO

Országgyűlés

Malta
MALTA

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
NIZOZEMSKO 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
RAKOUSKO 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
POLSKO

Sejm

Senat

Portugal
PORTUGALSKO

Assembleia da
República

România
RUMUNSKO 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
SLOVINSKO

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
LOVENSKO 

Národná Rada

Suomi/ Finland
FINSKO

Eduskunta

Sverige
ŠVÉDSKO

Riksdagen 

United Kingdom
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

House Of Commons

House Of Lords 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

přímé volby

nepřímé volby / jmenování / jiné

Zdroje: Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD); informační přehledy o národních parlamentech vypracované ředitelstvím Evropského parlamentu pro vztahy s národními parlamenty; 
databáze Parline Meziparlamentní unie; vlastní výzkum, 14. 3. 2016 | 1 dalších 24 křesel je vyhrazeno pro poslance z komunity kyperských Turků, ale vzhledem k politické situaci na ostrově jsou tato místa neobsazená 
| 2 způsobilí členové Sněmovny lordů, údaje získané dne 14. 3. 2016 z přehledu členství na webových stránkách Sněmovny lordů.
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